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                                                                TABEL COMPARATIV       

Se introduce notiunea de sediu permanent desemnat definit la art. 291  potrivit c�ruia dac� o persoan� juridic� str�in� î�i desf��oar� activitatea în
România prin intermediul mai multor sedii permanente are obliga�ia s� stabileasc� unul dintre ele ca sediu permanent desemnat pentru îndeplinirea
obliga�iilor fiscale în România. La nivelul sediului permanent desemnat se cumuleaz� veniturile �i cheltuielile tuturor sediilor permanente în România.
Se modific� corespunz�tor �i art. 13 lit. b), art. 14 lit. b), art. 26 alin. (3) �i art. 29 alin. (4), art. 115 alin (1) lit. c), e),g) �i alin. (2) lit.a)

1
01.07.
2013

La articolul I, dup� punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 11, cu
urm�torul cuprins:     11. La articolul 8, alineatul (71) se modific� �i va
avea urm�torul cuprins:     
Alin.(71) Persoanele juridice române, persoanele fizice rezidente,
precum �i sediul permanent/sediul permanent desemnat din
România apar�inând persoanelor juridice str�ine beneficiare ale unor
prest�ri de servicii de natura activit��ilor de lucr�ri de construc�ii,
montaj, supraveghere, consultan��, asisten�� tehnic� �i orice alte
activit��i, executate de persoane juridice str�ine sau fizice
nerezidente pe teritoriul României, au obliga�ia s� înregistreze
contractele încheiate cu ace�ti parteneri la organele fiscale
competente, potrivit procedurii instituite prin ordin al pre�edintelui
Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal�. Contractele încheiate
pentru activit��i desf��urate în afara teritoriului României nu fac
obiectul înregistr�rii potrivit prezentelor dispozi�ii. Pentru încadrarea
ca sediu permanent a unui �antier de construc�ii sau a unui proiect
de construc�ie, ansamblu ori montaj sau a activit��ilor de
supraveghere legate de acestea �i a altor activit��i similare se va
avea în vedere data de începere a activit��ii din contractele încheiate
sau orice alte informa�ii ce probeaz� începerea activit��ii. Perioadele
consumate pentru realizarea unor contracte conexe care sunt legate
în mod direct cu primul contract ce a fost executat se adaug� la
perioada care s-a consumat la realizarea contractului de baz�.

Art. 8 Defini�ia sediului permanent      
Alin.(71) Persoanele juridice române, persoanele fizice rezidente,
precum �i sediile permanente din România apar�inând persoanelor
juridice str�ine beneficiare ale unor prest�ri de servicii de natura
activit��ilor de lucr�ri de construc�ii, montaj, supraveghere,
consultan��, asisten�� tehnic� �i orice alte activit��i, executate de
persoane juridice str�ine sau fizice nerezidente pe teritoriul României,
au obliga�ia s� înregistreze contractele încheiate cu ace�ti parteneri
la organele fiscale competente, potrivit procedurii instituite prin ordin
al pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal�.
Contractele încheiate pentru activit��i desf��urate în afara teritoriului
României nu fac obiectul înregistr�rii potrivit prezentelor dispozi�ii.
Pentru încadrarea ca sediu permanent a unui �antier de construc�ii
sau a unui proiect de construc�ie, ansamblu ori montaj sau a
activit��ilor de supraveghere legate de acestea �i a altor activit��i
similare se va avea în vedere data de începere a activit��ii din
contractele încheiate sau orice alte informa�ii ce probeaz� începerea
activit��ii. Perioadele consumate pentru realizarea unor contracte
conexe care sunt legate în mod direct cu primul contract ce a fost
executat se adaug� la perioada care s-a consumat la realizarea
contractului de baz�.   

Dispozitii generale
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Începând cu 01.06.2013 diurna pentru deplas�ri ale salaria�ilor în �ar� �i str�in�tate nu mai reprezint� cheltuial� deductibil� limitat la calculul profitului
impozabil, fiind deductibil� în condi�iile art. 21 alin. (1). Se datoreaz� în continuare impozit pe salarii �i contribu�ii pentru suma care dep��e�te limita a
de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru institu�iile publice.

4
01.06.
2013

 La articolul I, dup� punctul 10 se introduce un nou punct, punctul
10^1, cu urm�torul cuprins:
    10^1. La articolul 21 alineatul (3), litera b) se abrog�.

Art. 21    Cheltuieli
(3) Urm�toarele cheltuieli au deductibilitate limitat�:
 b) suma cheltuielilor cu indemniza�ia de deplasare acordat�
salaria�ilor pentru deplas�ri în România �i în str�in�tate, în limita a de
2,5 ori nivelul legal stabilit pentru institu�iile publice;

Vezi �i art. 8 alin. (71), art. 26 alin. (3), art. 29 alin. (4) �i art. 291, art. 115 alin (1) lit. c), e),g) �i alin. (2) lit.a) 

3
01.07.
2013

   La articolul I, dup� punctul 4 se introduc dou� noi puncte, punctele
41 �i 42, cu urm�torul cuprins:
    41. La articolul 13, litera b) se modific� �i va avea urm�torul cuprins:
...
    b) persoanele juridice str�ine care desf��oar� activitate prin
intermediul unui sediu/mai multor sedii permanente în România;

 42. La articolul 14, litera b) se modific� �i va avea urm�torul cuprins:
    

b) în cazul persoanelor juridice str�ine care desf��oar� activitate prin
intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii permanente în
România, asupra profitului impozabil atribuibil sediului permanent,
respectiv asupra profitului impozabil determinat la nivelul sediului
permanent desemnat s� îndeplineasc� obliga�iile fiscale.

Art. 13    Contribuabili
    Sunt obligate la plata impozitului pe profit, conform prezentului titlu,
urm�toarele persoane, denumite în continuare contribuabili:
      a) persoanele juridice române;
  b) persoanele juridice str�ine care desf��oar� activitate prin
intermediul unui sediu permanent în România;

Art. 14    Sfera de cuprindere a impozitului
    Impozitul pe profit se aplic� dup� cum urmeaz�: 
...
    b) în cazul persoanelor juridice str�ine care desf��oar� activitate
prin intermediul unui sediu permanent în România, asupra profitului
impozabil atribuibil sediului permanent

impozit pe profit
Se modific� concomitent �i art. 115 alin. (1) lit. k) 

2
01.06.
2013

La articolul I punctul 3, litera k) a articolului 12 se modific� �i va avea
urm�torul cuprins:     
lit.k) venituri din servicii prestate în România de orice natur� �i în
afara României de natura serviciilor de management, de consultan��
în orice domeniu, de marketing, de asisten�� tehnic�, de cercetare �i
proiectare în orice domeniu, de reclam� �i publicitate indiferent de
forma în care sunt realizate �i celor prestate de avoca�i, ingineri,
arhitec�i, notari publici, contabili, auditori; nu reprezint� venituri
impozabile în România veniturile din transportul interna�ional �i
prest�rile de servicii accesorii acestui transport

Art. 12    Venituri ob�inute din România     

lit.k) venituri din servicii prestate în România �i în afara României,
exclusiv transportul interna�ional �i prest�rile de servicii accesorii
acestui transport;    
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6
01.06.
2013

  La articolul I punctul 19, alineatul (111) al articolului 24 se modific� �i
va avea urm�torul cuprins:
    (111) Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (1) pct. 33 �i 34,
pentru mijloacele de transport de persoane care au cel mult 9
scaune de pasageri, incluzând �i scaunul �oferului, din categoria M1,
astfel cum sunt definite în Reglement�rile privind omologarea de tip
�i eliberarea c�r�ii de identitate a vehiculelor rutiere, precum �i
omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2,
aprobate prin Ordinul ministrului lucr�rilor publice, transporturilor �i
locuin�ei nr. 211/2003, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare,
cheltuielile cu amortizarea sunt deductibile, pentru fiecare, în limita a
1.500 lei/lun�. Pentru aceste mijloace de transport nu se aplic�
prevederile alin. (11) lit. f). Sunt exceptate situa�iile în care mijloacele
de transport respective se înscriu în oricare dintre urm�toarele
categorii:
    1. vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgen��, servicii
de paz� �i protec�ie �i servicii de curierat;
    2. vehiculele utilizate de agen�ii de vânz�ri �i de achizi�ii, precum
�i pentru test drive �i pentru demonstra�ii;
    3. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plat�,
inclusiv pentru serviciile de taximetrie;

 (111) Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (1) pct. 33 �i 34,
pentru mijloacele de transport persoane care au cel mult 9 scaune de
pasageri, incluzând �i scaunul �oferului, din categoria M1, astfel cum
sunt definite în Reglement�rile privind omologarea de tip �i eliberarea
c�r�ii de identitate a vehiculelor rutiere, precum �i omologarea de tip a
produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul
ministrului lucr�rilor publice, transporturilor �i locuin�ei nr. 211/2003,
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, cheltuielile cu amortizarea
sunt deductibile, pentru fiecare, în limita a 1.500 lei/lun�. Pentru
aceste mijloace de transport nu se aplic� prevederile alin. (11) lit. f).

5
01.06.
2013

 La articolul I, dup� punctul 18 se introduce un nou punct, punctul 181,
cu urm�torul cuprins:
    “181. La articolul 24 alineatul (11), dup� litera e) se introduce o nou�
liter�, litera e1), cu urm�torul cuprins:
   lit. e1) În cazul contribuabililor care aplic� reglement�rile contabile
conforme cu Standardele interna�ionale de raportare financiar� �i
care stabilesc pentru amortizarea mijloacelor fixe specifice activit��ii
de explorare �i produc�ie a resurselor de petrol �i gaze �i alte
substan�e minerale politici contabile specifice domeniului de
activitate, în concordan�� cu cele mai recente norme ale altor
organisme de normalizare care utilizeaz� un cadru general
conceptual similar pentru a elabora standarde de contabilitate, alte
documente contabile �i practicile acceptate ale domeniului de
activitate, valoarea fiscal� r�mas� neamortizat� a mijloacelor fixe
casate se deduce prin utilizarea metodei de amortizare fiscal�
utilizate înainte de casarea acestora, pe perioada r�mas�. Aceste
prevederi se aplic� �i pentru valoarea fiscal� r�mas� neamortizat� la
momentul retrat�rii mijloacelor fixe specifice activit��ii de explorare �i
produc�ie a resurselor de petrol �i gaze �i alte substan�e minerale;”

Art. 24    Amortizarea fiscal� 
 (11) Amortizarea fiscal� se calculeaz� dup� cum urmeaz�:
...
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01.07.
2013

 La articolul I, dup� punctul 19 se introduc trei noi puncte, punctele 191

- 193, cu urm�torul cuprins:
    191. La articolul 26, alineatul (3) se modific� �i va avea urm�torul
cuprins:
alin. (3) În cazul persoanelor juridice str�ine, prevederile alin. (1),
respectiv alin. (5) se aplic� luându-se în considerare numai veniturile
�i cheltuielile atribuibile sediului permanent, respectiv veniturile �i
cheltuielile atribuibile fiec�rui sediu permanent cumulate la nivelul
sediului permanent desemnat în România. Pierderile fiscale
înregistrate pân� la data de 30 iunie 2013 de sediile permanente
care apar�in aceleia�i persoane juridice str�ine, care aplic�
prevederile art. 29^1, nerecuperate pân� la aceast� dat�, se transmit
sediului permanent desemnat �i se recupereaz� în func�ie de
perioada în care acestea au fost înregistrate, astfel:
    a) pierderea fiscal� înregistrat� în perioada 1 ianuarie - 30 iunie
2013 inclusiv este luat� în calcul la stabilirea profitului
impozabil/pierderii fiscale din perioada 1 iulie - 31 decembrie 2013
inclusiv, înaintea recuper�rii pierderilor fiscale din anii preceden�i
anului 2013, perioada 1 iulie - 31 decembrie 2013 inclusiv nefiind
considerat� an fiscal în sensul celor 7 ani consecutivi;
    b) pierderea fiscal� înregistrat� în anii anteriori anului 2013,
r�mas� nerecuperat� la data de 30 iunie 2013, se recupereaz�, la
fiecare termen de plat� a impozitului pe profit care urmeaz� acestei
date, pe perioada de recuperare r�mas� din perioada ini�ial� de 5
ani, respectiv 7 ani, în ordinea înregistr�rii acesteia; anul 2013 este
considerat un singur an fiscal în sensul celor 5 ani, respectiv 7 ani
consecutivi.

19^2. La articolul 29, alineatul (4) se modific� �i va avea urm�torul
cuprins:

alin. (4) În situa�ia în care persoana juridic� str�in� î�i desf��oar�
activitatea în România printr-un singur sediu permanent, acesta este
�i sediul permanent desemnat pentru îndeplinirea obliga�iilor care
revin potrivit prezentului titlu.
 

Art. 26   Pierderi fiscale

alin. (3) În cazul persoanelor juridice str�ine, prevederile alin. (1) se
aplic� luându-se în considerare numai veniturile �i cheltuielile
atribuibile sediului permanent în România.

Art. 29    Veniturile unui sediu permanent
(1) Persoanele juridice str�ine care desf��oar� activitate prin
intermediul unui sediu permanent în România au obliga�ia de a pl�ti
impozitul pe profit pentru profitul impozabil care este atribuibil sediului
permanent.
...
alin. (4) Înainte de a desf��ura activitate printr-un sediu permanent în
România, reprezentantul legal al persoanei juridice str�ine prev�zute
la alin. (1) trebuie s� înregistreze sediul permanent la autoritatea
fiscal� competent�.

    4. vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plat�, inclusiv
pentru închiriere c�tre alte persoane, transmiterea dreptului de
folosin��, în cadrul contractelor de leasing opera�ional sau pentru
instruire de c�tre �colile de �oferi."
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  19^3. Dup� articolul 29 se introduce un nou articol, articolul 29^1, cu
urm�torul cuprins:

    Art. 291

   Profitul impozabil al persoanei juridice str�ine care î�i
desf��oar� activitatea prin intermediul mai multor sedii
permanente în România
    (1) Începând cu data de 1 iulie 2013, persoana juridic� str�in�
care desf��oar� activitatea prin intermediul mai multor sedii
permanente în România are obliga�ia s� stabileasc� unul dintre
aceste sedii ca sediu permanent desemnat pentru îndeplinirea
obliga�iilor care îi revin potrivit prezentului titlu. La nivelul sediului
permanent desemnat se cumuleaz� veniturile, respectiv cheltuielile
sediilor permanente apar�inând aceleia�i persoane juridice str�ine.
    (2) Sediile permanente care aplic� dispozi�iile alin. (1) închid
perioada impozabil� potrivit legisla�iei în vigoare pân� la data de 30
iunie 2013 inclusiv. Calculul, plata �i declararea impozitului pe profit
datorat pentru profitul impozabil ob�inut de fiecare sediu permanent
în perioada 1 ianuarie 2013 - 30 iunie 2013 se efectueaz� pân� la 25
iulie 2013 inclusiv, prin excep�ie de la prevederile art. 34 �i 35.
    (3) Profitul impozabil al persoanei juridice str�ine care î�i
desf��oar� activitatea prin intermediul mai multor sedii permanente
se determin� la nivelul sediului permanent desemnat s�
îndeplineasc� obliga�iile care îi revin potrivit prezentului titlu, în
conformitate cu regulile stabilite în cap. II, în urm�toarele condi�ii:
    a) numai veniturile ce sunt atribuibile fiec�rui sediu permanent se
transmit spre a fi cumulate de sediul permanent desemnat pentru a
îndeplini obliga�iile fiscale;
    b) numai cheltuielile efectuate în scopul ob�inerii veniturilor fiec�rui
sediu permanent se transmit spre a fi cumulate de sediul permanent
desemnat pentru a îndeplini obliga�iile fiscale.
    (4) Profitul impozabil la nivelul sediului permanent desemnat se
determin� pe baza veniturilor �i cheltuielilor înregistrate de fiecare
sediu permanent apar�inând aceleia�i persoane juridice str�ine, cu
respectarea prevederilor alin. (3) �i prin utilizarea regulilor pre�urilor
de transfer la stabilirea pre�ului de pia�� al unui transfer f�cut între
persoana juridic� str�in� �i sediul s�u permanent. Atunci când sediul
permanent nu de�ine o factur� pentru cheltuielile alocate lui de c�tre
sediul s�u principal, celelalte documente justificative trebuie s�
includ� dovezi privind suportarea efectiv� a costurilor �i alocarea
rezonabil� a acestor costuri c�tre sediul permanent utilizând regulile
pre�urilor de transfer.
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12, 13
01.06.
2013

   La articolul I punctul 25, litera i) a alineatului (2) al articolului 55 se
modific� �i va avea urm�torul cuprins:          

i) indemniza�ia �i orice alte sume de aceea�i natur�, primite de
salaria�i pe perioada deleg�rii �i deta��rii în alt� localitate, în �ar� �i
în str�in�tate, în interesul serviciului, pentru partea care dep��e�te
limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hot�râre a Guvernului
pentru personalul din institu�iile publice. Aceste prevederi se aplic� �i
în cazul salaria�ilor reprezentan�elor din România ale persoanelor
juridice str�ine. 

  La articolul I, dup� punctul 25 se introduce un nou punct, punctul
251, cu urm�torul cuprins:     

Art. 55     Definirea veniturilor din salarii   
Alin. (2) Regulile de impunere proprii veniturilor din salarii se
aplic� �i urm�toarelor tipuri de venituri, considerate asimilate
salariilor:          .................    
i) indemniza�ia primit� de angaja�i pe perioada deleg�rii �i deta��rii în
alt� localitate, în �ar� �i în str�in�tate, în interesul serviciului, precum
�i orice alte sume de aceea�i natur�, pentru partea care dep��e�te
2,5 ori nivelul legal stabilit prin hot�râre a Guvernului pentru
personalul din institu�iile publice

Începând cu 01.06.2013 diurna pentru deplas�ri în �ar� �i str�in�tate nu mai reprezint� cheltuial� deductibil� limitat la calculul venitului net, fiind
deductibil� în condi�iile art. 48 alin. (4). Pentru salaria�ii persoanelor fizice care desf��oar� activit��i economice în mod independent se datoreaz� în
continuare impozit pe salarii �i contribu�ii pentru suma care dep��e�te limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru institu�iile publice.

8
01.06.
2013

La articolul I, dup� punctul 24 se introduc dou� noi puncte, punctele
241 �i 242, cu urm�torul cuprins:
    241. La articolul 48 alineatul (4), dup� litera d) se introduce o nou�
liter�, litera e), cu urm�torul cuprins:
   e) s� fie efectuate pentru salaria�i pe perioada deleg�rii �i deta��rii
în alt� localitate, în �ar� �i în str�in�tate, în interesul serviciului,
reprezentând indemniza�iile pl�tite acestora, precum �i cheltuielile de
transport �i cazare.
    242. La articolul 48 alineatul (5), litera c) se abrog�.

   

Art. 48 Reguli generale de stabilire a venitului net anual din
activit��i independente, determinat pe baza contabilit��ii în
partid� simpl�.
...
(4) Condi�iile generale pe care trebuie s� le îndeplineasc� cheltuielile
aferente veniturilor, pentru a putea fi deduse, sunt: ....

(5) Urm�toarele cheltuieli sunt deductibile limitat:
c) suma cheltuielilor cu indemniza�ia pl�tit� pe perioada deleg�rii �i
deta��rii în alt� localitate, în �ar� �i în str�in�tate, în interesul
serviciului, în limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru institu�iile
publice;

Impozit pe venit
Vezi �i art. 8 alin. (71), art. 13 lit. b) �i  art. 14 lit. b), art. 115 alin (1) lit. c), e),g) �i alin. (2) lit.a).

    (5) Sediul permanent desemnat în România calculeaz�, declar� �i
pl�te�te obliga�iile ce revin potrivit titlului II pe baza veniturilor �i
cheltuielilor înregistrate de toate sediile permanente care apar�in
aceleia�i persoane juridice str�ine.
    (6) În situa�ia în care sediul fix care îndepline�te obliga�iile fiscale
potrivit titlului VI constituie �i sediu permanent în sensul art. 8, sediul
fix este �i sediul permanent desemnat pentru îndeplinirea obliga�iilor
care revin potrivit prezentului titlu.
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 251. La articolul 55 alineatul (2), dup� litera i) se introduce o nou�
liter�, litera i1), cu urm�torul cuprins:    
 i1) indemniza�iile �i orice alte sume de aceea�i natur�, primite de
salaria�ii care au stabilite raporturi de munc� cu angajatori
nereziden�i, pe perioada deleg�rii �i deta��rii, în România, în
interesul serviciului, pentru partea care dep��e�te nivelul legal
stabilit prin hot�râre a Guvernului pentru �ara de reziden�� a
angajatorului nerezident, de care ar beneficia personalul din
institu�iile publice din România dac� s-ar deplasa în �ara respectiv�.

  La articolul I punctul 26, litera g) a alineatului (4) al articolului 55 se
modific� �i va avea urm�torul cuprins:          

g) indemniza�iile �i orice alte sume de aceea�i natur�, primite de
salaria�i, pe perioada deleg�rii �i deta��rii în alt� localitate, în �ar� �i
în str�in�tate, în interesul serviciului, în limita a de 2,5 ori nivelul
legal stabilit prin hot�râre a Guvernului pentru personalul din
institu�iile publice, precum �i cele primite pentru acoperirea
cheltuielilor de transport �i cazare.   

La articolul I, dup� punctul 26 se introduce un nou punct, punctul 261,
cu urm�torul cuprins:   
261. La articolul 55 alineatul (4), dup� litera g) se introduc dou� noi
litere, literele g1) �i g4), cu urm�torul cuprins:     
 g1) indemniza�iile �i orice alte sume de aceea�i natur� primite de
persoanele fizice care desf��oar� o activitate în baza unui statut
special prev�zut de lege pe perioada deplas�rii, respectiv deleg�rii �i
deta��rii, în alt� localitate, în �ar� �i în str�in�tate, în limitele
prev�zute de actele normative speciale aplicabile acestora, precum
�i cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport �i cazare;    
 g2) indemniza�iile �i orice alte sume de aceea�i natur�, primite de
salaria�ii care au stabilite raporturi de munc� cu angajatori
nereziden�i, pe perioada deleg�rii �i deta��rii, în România, în
interesul serviciului, în limita nivelului legal stabilit prin hot�râre a
Guvernului pentru �ara de reziden�� a angajatorului nerezident, de
care ar beneficia personalul din institu�iile publice din România dac�
s-ar deplasa în �ara respectiv�, precum �i cele primite pentru
acoperirea cheltuielilor de transport �i cazare.  

Art. 55 Definirea veniturilor din salarii 
Alin. (4) Urm�toarele sume nu sunt incluse în veniturile salariale
�i nu sunt impozabile, în în�elesul impozitului pe venit:    
.................    
g) sumele primite de angaja�i în condi�iile prev�zute de lege sau de
contractul de munc� aplicabil, pe perioada deleg�rii �i deta��rii în alt�
localitate, în �ar� �i în str�in�tate, în interesul serviciului, ca
indemniza�ii �i orice alte sume de aceea�i natur�, în limita a de 2,5 ori
nivelul legal stabilit prin hot�râre a Guvernului pentru personalul din
institu�iile publice, precum �i cele primite pentru acoperirea
cheltuielilor de transport �i cazare
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15
01.06.
2013

La articolul I punctul 29, alineatul (3) al articolului 71 se modific� �i va
avea urm�torul cuprins:
(3) Veniturile din silvicultur� �i piscicultur� se supun impunerii potrivit
prevederilor cap. II «Venituri din activit��i independente», venitul net
anual fiind determinat în sistem real, pe baza datelor din

ART. 71     Definirea veniturilor
.....................     
(3) Veniturile din silvicultur� �i piscicultur� se supun impunerii potrivit
prevederilor cap. II "Venituri din activit��i independente", venitul net
anual fiind determinat în sistem real, pe baza datelor din
contabilitatea în partid� simpl�. Pentru aceste venituri sunt aplicabile

14
01.06.
2013

La articolul I punctul 29, partea introductiv� a alineatului (1) al
articolului 71 �i litera b) se modific� �i vor avea urm�torul cuprins: 
(1) Veniturile din activit��i agricole cuprind veniturile ob�inute
individual sau într-o form� de asociere, f�r� personalitate juridic�,
din: ...........................................................................................    
b) exploatarea planta�iilor viticole, pomicole, arbu�tilor fructiferi �i
altele asemenea;
............................................................................................................

ART. 71     Definirea veniturilor     

(1) Veniturile din activit��i agricole cuprind veniturile ob�inute,
individual sau într-o form� de asociere, din: 
a) cultivarea produselor agricole vegetale;     
b) exploatarea pepinierelor viticole, pomicole �i altele asemenea;     
c) cre�terea �i exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea
produselor de origine animal�, în stare natural�.     
............................................

13
01.06.
2013

 263. La articolul 56 alineatul (7), litera b) se abrog�.Art. 56    Deducere personal�
 Alin. (7) Nu sunt considerate persoane aflate în între�inere:
    a) persoanele fizice care de�in terenuri agricole �i silvice în
suprafa�� de peste 10.000 m2 în zonele colinare �i de �es �i de peste
20.000 m2 în zonele montane;
  b) persoanele fizice care ob�in venituri din cultivarea �i din
valorificarea florilor, legumelor �i zarzavaturilor în sere, în solarii
special destinate acestor scopuri �i/sau în sistem irigat, din cultivarea
�i din valorificarea arbu�tilor, plantelor decorative �i ciupercilor,
precum �i din exploatarea pepinierelor viticole �i pomicole, indiferent
de suprafa��.

Se completeaz� art. 55 alin. (2)  lit. i) cu precizarea c� suma reprezentând diurna care dep��e�te limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru institu�iile
publice reprezint� venit asimalat salariului datorându-se impozit �i contribu�ii �i în cazul salaria�ilor reprezentan�elor din România ale persoanelor
juridice str�ine. Vezi �i 2964 alin. (1) lit. m)
Începând cu 01.06.2013 salaria�ii angajatorilor nereziden�i datoreaz� impozit pe salarii �i contribu�ii sociale, dup� caz, pentru diurna care dep��e�te  
nivelul legal în valut� stabilit prin HG nr. 518/1995 pentru �ara de reziden�� a angajatorului nerezident. Pentru diurna care se încadreaz� în aceast�
limit�, nu se datoreaz� impozit pe salarii �i contribu�ii sociale. - art. 55 alin. (2) lit. i1) �i alin. (4) lit. g2). Vezi �i art. 2964 alin. (1) lit. m1) �i 29615 alin.
lit. g2).

La articolul I, dup� punctul 261 se introduc dou� noi puncte,
punctele 26^2 �i 26^3, cu urm�torul cuprins:
    26^2. La articolul 55, dup� alineatul (5) se introduce un nou
alineat, alineatul (6), cu urm�torul cuprins:
  Alin. (6) Pentru indemniza�ii �i orice alte sume de aceea�i natur�
impozabile primite pe perioada deleg�rii �i deta��rii, în alt� localitate,
în România �i în str�in�tate, impozitul se calculeaz� �i se re�ine la
fiecare plat�, iar virarea impozitului la bugetul de stat se efectueaz�
lunar sau trimestrial potrivit prevederilor art. 58 �i 60, dup� caz. 

Art. 55     Definirea veniturilor din salarii
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17
01.06.
2013

La articolul I punctul 29, alineatul (2) al articolului 72 se modific� �i va avea
urm�torul cuprins:
(2) Veniturile definite la art. 71 alin. (1) sunt venituri neimpozabile în
limitele stabilite potrivit tabelului urm�tor
:
|       Produse vegetale      |       Suprafa��       |
|_____________________________|_______________________|
| Cereale                     | pân� la 2 ha          |
|_____________________________|_______________________|
| Plante oleaginoase          | pân� la 2 ha          |
|_____________________________|_______________________|
| Cartof                      | pân� la 2 ha          |
|_____________________________|_______________________|
| Sfecl� de zah�r             | pân� la 2 ha          |
|_____________________________|_______________________|
| Tutun                       | pân� la 1 ha          |
|_____________________________|_______________________|
| Hamei pe rod                | pân� la 2 ha          |
|_____________________________|_______________________|
| Legume în câmp              | pân� la 0,5 ha        |
|_____________________________|_______________________|
| Legume în spa�ii protejate  | pân� la 0,2 ha        |
|_____________________________|_______________________|
| Leguminoase pentru boabe    | pân� la 1,5 ha        |
|_____________________________|_______________________|

Art. 72 Venituri neimpozabile

(2) Veniturile definite la art. 71 alin. (1) sunt venituri neimpozabile în
limitele stabilite potrivit tabelului urm�tor:
_____________________________________________________
|       Produse vegetale      |       Suprafa��       |
|_____________________________|_______________________|
| Cereale                     | pân� la 2 ha          |
|_____________________________|_______________________|
| Plante oleaginoase          | pân� la 2 ha          |
|_____________________________|_______________________|
| Cartof                      | pân� la 2 ha          |
|_____________________________|_______________________|
| Sfecla de zah�r             | pân� la 2 ha          |
|_____________________________|_______________________|
| Tutun                       | pân� la 1 ha          |
|_____________________________|_______________________|
| Hamei pe rod                | pân� la 2 ha          |
|_____________________________|_______________________|
| Legume în câmp              | pân� la 0,5 ha        |
|_____________________________|_______________________|
| Legume în spa�ii protejate  | pân� la 0,2 ha        |
|_____________________________|_______________________|
| Leguminoase pentru boabe    | pân� la 1,5 ha        |
|_____________________________|_______________________|
| Pomi pe rod                 | pân� la 1,5 ha        |

16
01.06.
2013

La articolul I punctul 29, alineatul (1) al articolului 72 se modific� �i va
avea urm�torul cuprins: 
   (1) Nu sunt venituri impozabile veniturile realizate de persoanele
fizice/membrii asocierilor f�r� personalitate juridic� din valorificarea
în stare natural� a urm�toarelor:
    a) produse culese din flora s�lbatic�, exclusiv masa lemnoas�. În
cazul masei lemnoase sunt venituri neimpozabile numai veniturile
realizate din exploatarea �i valorificarea acesteia în volum de
maximum 20 mc/an din p�durile pe care contribuabilii le au în
proprietate;
    b) produse capturate din fauna s�lbatic�, cu excep�ia celor
realizate din activitatea de pescuit comercial supuse impunerii
potrivit prevederilor cap. II “Venituri din activit��i independente”.

Art. 72 Venituri neimpozabile

    (1) Nu sunt venituri impozabile veniturile ob�inute de persoanele
fizice din valorificarea în stare natural� a produselor culese sau
capturate din flora �i fauna s�lbatic�.

    

Se impoziteaz� ca venituri din alte surse (prin re�inerea la surs� a impozitului) - veniturile distribuite persoanelor fizice asociate în forme de proprietate
asociative - persoane juridice, prev�zute la art. 26 din Legea nr. 1/2000, veniturile realizate de persoana fizic� ca urmare a contractului de
administrare/prest�ri de servicii silvice încheiat potrivit Codului silvic precum �i sumele r�mase disponibile dup� acoperirea cheltuielilor din fondul de
conservare �i regenerare a p�durilor �i a c�ror restituire a fost solicitat� de proprietarii de p�duri persoane fizice, în conformitate cu prevederile Codului
silvic.

contabilitatea în partid� simpl�. Pentru aceste venituri sunt aplicabile
regulile de impunere proprii veniturilor din activit��i independente
pentru care venitul net anual se determin� în sistem real. Pentru
veniturile din silvicultur� calificate drept venituri din alte surse se
aplic� prevederile cap. IX.

regulile de impunere proprii veniturilor din activit��i independente
pentru care venitul net anual se determin� în sistem real.   
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19
01.06.
2013

La articolul I punctul 29, alineatele (3) �i (4) ale articolului 73 se
modific� �i vor avea urm�torul cuprins: 

....

(3) Normele de venit corespunz�toare veniturilor definite la art. 71
alin. (1) sunt stabilite pentru perioada impozabil� din anul fiscal 2013
cuprins� între 1 februarie 2013 �i pân� la sfâr�itul anului fiscal,
potrivit tabelului urm�tor:
____________________________________________________________________________
|     Produse vegetale       | Suprafa�a destinat� produc�iei | Norma de venit |
|                            | vegetale/cap de animal/familie |    - lei -     |
|                            | de albine                      |                |
|____________________________|________________________________|________________|
| Cereale                    | peste 2 ha                     |            449 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Plante oleaginoase         | peste 2 ha                     |            458 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Cartof                     | peste 2 ha                     |          2.900 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Sfecl� de zah�r            | peste 2 ha                     |            697 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Tutun                      | peste 1 ha                     |          1.060 |

Art. 73 Stabilirea venitului anual din activit��i agricole pe baz� de
norme de venit
    (1) Venitul dintr-o activitate agricol� se stabile�te pe baz� de norme
de venit.
    (2) Normele de venit se stabilesc pe unitatea de suprafa�� (ha)/cap
de animal/familie de albine.
    (3) Normele de venit corespunz�toare veniturilor definite la art. 71
alin. (1) sunt stabilite pentru perioada impozabil� din anul fiscal 2013
cuprins� între 1 februarie 2013 �i pân� la sfâr�itul anului fiscal, potrivit
tabelului urm�tor:       
_______________________________________________________
_______________________
|     Produse vegetale       | Suprafa�a destinat� produc�iei | Norma de venit |
|                            | vegetale/cap de animal/familie |     - lei -    |
|                            | de albine                      |                |
|____________________________|________________________________|________________|
| Cereale                    | peste 2 ha                     |            449 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Plante oleaginoase         | peste 2 ha                     |            458 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Cartof                     | peste 2 ha                     |          3.488 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Sfecl� de zah�r            | peste 2 ha                     |            697 |

18
01.06.
2013

La articolul I punctul 29, dup� alineatul (2) al articolului 72 se introduc
dou� noi alineate, alineatele (3) �i (4), cu urm�torul cuprins:
 (3) Nu sunt venituri impozabile veniturile ob�inute din exploatarea
p��unilor �i fâne�elor naturale.
 (4) Cultivarea terenurilor cu plante furajere graminee �i leguminoase
pentru produc�ia de mas� verde destinate furaj�rii animalelor pentru
care venitul se determin� pe baza normelor de venit �i a celor
prev�zute la art. 72 alin. (2) nu genereaz� venit impozabil.

Art. 72 Venituri neimpozabile

| Pomi pe rod                 | pân� la 1,5 ha        |
|_____________________________|_______________________|
| Vie pe rod                  | pân� la 1 ha          |
|_____________________________|_______________________|
| Arbu�ti fructiferi          | pân� la 1 ha          |
|_____________________________|_______________________|
| Flori �i plante ornamentale | pân� la 0,3 ha        |
|_____________________________|_______________________|
|          Animale            | Nr. capete/nr. de     |
|                             | familii de albine     |
|_____________________________|_______________________|
| Vaci                        | pân� la 2             |
|_____________________________|_______________________|
| Bivoli�e                    | pân� la 2             |
|_____________________________|_______________________|
| Oi                          | pân� la 50            |
|_____________________________|_______________________|
| Capre                       | pân� la 25            |
|_____________________________|_______________________|
| Porci pentru îngr��at       | pân� la 6             |
|_____________________________|_______________________|
| Albine                      | pân� la 75 de familii |
|_____________________________|_______________________|
| P�s�ri de curte             | pân� la 100          |

|_____________________________|_______________________|
| Vie pe rod                  | pân� la 0,5 ha        |
|_____________________________|_______________________|
| Flori �i plante ornamentale | pân� la 0,3 ha        |
|_____________________________|_______________________|
|                             |                       |
|_____________________________|_______________________|
|          Animale            | Nr. de capete/Nr. de  |
|                             | familii de albine     |
|_____________________________|_______________________|
| Vaci �i bivoli�e            | pân� la 2             |
|_____________________________|_______________________|
| Ovine �i caprine            | pân� la 10            |
|_____________________________|_______________________|
| Porci pentru îngr��at       | pân� la 6             |
|_____________________________|_______________________|
| Albine                      | pân� la 50 de familii |
|_____________________________|_______________________|
| P�s�ri de curte             | pân� la 100           |
|_____________________________|_______________________|
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21
01.06.
2013

La articolul I, dup� punctul 29 se introduce un nou punct, punctul
29^1, cu urm�torul cuprins:
    "29^1. La articolul 78 alineatul (1), dup� litera f) se introduc dou� noi
litere, literele g) �i h), cu urm�torul cuprins:

Art. 78 Definirea venituri din alte surse

20
01.06.
2013

La articolul I punctul 29, dup� alineatul (4) al articolului 73 se
introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urm�torul cuprins:
  (5) În cazul contribuabililor care realizeaz� venituri din
desf��urarea a dou� sau mai multe activit��i agricole pentru care
venitul se determin� pe baz� de norm� de venit, organul fiscal
competent stabile�te venitul anual prin însumarea veniturilor
corespunz�toare fiec�rei activit��i.

Art. 73 Stabilirea venitului anual din activit��i agricole pe baz� de
norme de venit

|____________________________|________________________________|________________|
| Hamei pe rod               | peste 2 ha                     |          1.483 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Legume în câmp             | peste 0,5 ha                   |          2.326 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Legume în spa�ii protejate | peste 0,2 ha                   |          5.117 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Leguminoase pentru boabe   | peste 1,5 ha                   |            801 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Pomi pe rod                | peste 1,5 ha                   |          3.800 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Vie pe rod                 | peste 1 ha                     |          1.385 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Arbu�ti fructiferi         | peste 1 ha                     |          1.385 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Flori �i plante            | peste 0,3 ha                   |         11.773 |
| ornamentale                |                                |                |
|____________________________|________________________________|________________|
|          Animale           |                                |                |
|____________________________|________________________________|________________|
| Vaci                       | peste 2 capete                 |            453 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Bivoli�e                   | peste 2 capete                 |            326 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Oi                         | peste 50 capete                |             47 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Capre                      | peste 25 capete                |             47 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Porci pentru îngr��at      | peste 6 capete                 |             56 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Albine                     | peste 75 familii               |             40 |
|____________________________|________________________________|________________|

| P�s�ri de curte            | peste 100 capete               |          3 |
|____________________________|________________________________|________________|

(4) Începând cu anul fiscal 2014, normele de venit se propun de
c�tre entit��ile publice mandatate de Ministerul Agriculturii �i
Dezvolt�rii Rurale, pe baza metodologiei stabilite prin hot�râre a
Guvernului, se aprob� �i se public� de c�tre direc�iile generale ale
finan�elor publice teritoriale ale Ministerului Finan�elor Publice, pân�
cel târziu la data de 15 februarie a anului pentru care se aplic�
aceste norme de venit.

|____________________________|________________________________|________________|
| Tutun                      | peste 1 ha                     |          1.060 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Hamei pe rod               | peste 2 ha                     |          1.483 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Legume în câmp             | peste 0,5 ha                   |          4.001 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Legume în spa�ii protejate | peste 0,2 ha                   |          8.033 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Leguminoase pentru boabe   | peste 1,5 ha                   |            801 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Pomi pe rod                | peste 1,5 ha                   |          4.709 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Vie pe rod                 | peste 0,5 ha                   |          1.385 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Flori �i plante ornamentale| peste 0,3 ha                   |         11.773 |
|____________________________|________________________________|________________|
|                            |                                |                |
|____________________________|________________________________|________________|
|          Animale           |                                |                |
|____________________________|________________________________|________________|
| Vaci �i bivoli�e           | peste 2 capete                 |            453 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Ovine �i caprine           | 10 - 50 de capete              |             23 |
|                            |________________________________|________________|
|                            | peste 50 de capete             |             65 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Porci pentru îngr��at      | 6 - 10 capete                  |             56 |
|                            |________________________________|________________|
|                            | peste 10 capete                |            177 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Albine                     | 50 - 100 de familii            |             70 |
|                            |________________________________|________________|
|                            | peste 100 de familii           |             98 |
|____________________________|________________________________|________________|
| P�s�ri de curte            | 100 - 500 de capete            |              3 |
|                            |________________________________|________________|
|                            | peste 500 de capete            |              2 |

|____________________________|________________________________|________________|

    (4) Începând cu anul fiscal 2014, normele de venit se stabilesc de
c�tre direc�iile teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii �i
Dezvolt�rii Rurale, se aprob� �i se public� de c�tre direc�iile generale
ale finan�elor publice teritoriale ale Ministerului Finan�elor Publice,
pân� cel târziu la data de 15 februarie a anului pentru care se aplic�
aceste norme de venit.
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23,24
01.06.
2013

La articolul I punctul 38, dup� alineatul (4) al articolului 1122 se
introduc dou� noi alineate, alineatele (41) �i (42), cu urm�torul cuprins: 
(41) Prin excep�ie de la prevederile alin. (4), persoana juridic�
român� nou-înfiin�at� care, începând cu data înregistr�rii în registrul
comer�ului, inten�ioneaz� s� desf��oare activit��ile prev�zute la alin.
(6) nu intr� sub inciden�a prezentului titlu.     
(42) Prin excep�ie de la prevederile alin. (4), persoana juridic�
român� nou-înfiin�at� care, la data înregistr�rii în registrul comer�ului,
are subscris un capital social reprezentând cel pu�in echivalentul în
lei al sumei de 25.000 euro poate opta s� aplice prevederile titlului II.
Op�iunea este definitiv�, cu condi�ia men�inerii valorii capitalului
social de la data înregistr�rii, pentru întreaga perioad� de existen�� a
persoanei juridice respective. În cazul în care aceast� condi�ie nu

 Art. 1122     Reguli de aplicare a sistemului de impunere pe
veniturile microîntreprinderii 
Alin. (4) O persoan� juridic� român� care este nou-înfiin�at� este
obligat� s� pl�teasc� impozit pe veniturile microîntreprinderilor
începând cu primul an fiscal, dac� condi�ia prev�zut� la art. 112^1 lit.
d) este îndeplinit� la data înregistr�rii la registrul comer�ului.                 
    

22
01.06.
2013

La articolul I, dup� punctul 37 se introduce un nou punct, punctul 371

cu urm�torul cuprins:     "371. La articolul 1121, dup� litera d) se
introduce o nou� liter�, litera e), cu urm�torul cuprins:      
e) nu se afl� în dizolvare cu lichidare, înregistrat� în registrul
comer�ului sau la instan�ele judec�tore�ti, potrivit legii."

Art. 1121     Defini�ia microîntreprinderii     În sensul prezentului
titlu, o microîntreprindere este o persoan� juridic� român� care
îndepline�te cumulativ urm�toarele condi�ii, la data de 31 decembrie
a anului fiscal precedent:      a) realizeaz� venituri, altele decât cele
prev�zute la art. 1122 alin. (6);         b) *** Abrogat�        c) a realizat
venituri care nu au dep��it echivalentul în lei a 65.000 euro;     d)
capitalul social al acesteia este de�inut de persoane, altele decât
statul �i autorit��ile locale.    

Microintreprinderi

Au fost preluate din norme veniturile distribuite persoanelor fizice asociate în forme de proprietate asociative - persoane juridice, prev�zute la art. 26
din Legea nr. 1/2000, veniturile realizate de persoana fizic� ca urmare a contractului de administrare/prest�ri de servicii silvice încheiat potrivit Codului
silvic.

    g) venituri ob�inute de persoana fizic� în baza contractului de
administrare încheiat potrivit prevederilor Legii nr. 46/2008 - Codul
silvic, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. Fac excep�ie
veniturile realizate din exploatarea �i valorificarea masei lemnoase,
definite potrivit legisla�iei în materie, din p�durile pe care
contribuabilii le au în proprietate, în volum de maximum 20 mc/an,
care sunt neimpozabile;
    h) veniturile distribuite persoanelor fizice membrii formelor
asociative de proprietate - persoane juridice, prev�zute la art. 26 din
Legea nr. 1/2000, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, altele
decât veniturile neimpozabile realizate din:
    1. exploatarea �i valorificarea masei lemnoase, definite potrivit
legisla�iei în materie, din p�durile pe care le au în proprietate, în
volum de maximum 20 mc/an, pentru fiecare membru asociat;
    2. exploatarea masei lemnoase, definite potrivit legisla�iei în
materie, din p�durile pe care le au în proprietate, în volum de
maximum 20 mc/an, acordat� fiec�rui membru asociat.
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26
01.06.
2013

La articolul I punctul 42, litera k) a alineatului (1) al articolului 115 se
modific� �i va avea urm�torul cuprins:     
k) venituri din servicii prestate în România de orice natur� �i în afara
României de natura serviciilor de management, de consultan�� în
orice domeniu, de marketing, de asisten�� tehnic�, de cercetare �i
proiectare în orice domeniu, de reclam� �i publicitate indiferent de
forma în care sunt realizate �i celor prestate de avoca�i, ingineri,
arhitec�i, notari publici, contabili, auditori; nu reprezint� venituri

Art. 115 Venituri impozabile ob�inute din România

 k) venituri din servicii prestate în România �i în afara României,
exclusiv transportul interna�ional �i prest�rile de servicii accesorii
acestui transport;

25
01.07.
2013

La articolul I, dup� punctul 40 se introduce un nou punct, punctul
40^1, cu urm�torul cuprins:     40^1. La articolul 115 alineatul (1),
literele c), e) �i g) se modific� �i vor avea urm�torul cuprins:     
c) dobânzi de la un nerezident care are un sediu permanent în
România, dac� dobânda este o cheltuial� a sediului permanent / 
a sediului permanent desemnat;     
..........................................................................    
e) redeven�e de la un nerezident care are un sediu permanent în
România, dac� redeven�a este o cheltuial� a sediului permanent/a
sediului permanent desemnat;    
g) comisioane de la un nerezident care are un sediu permanent în
România, dac� comisionul este o cheltuial� a sediului permanent / a
sediului permanent desemnat.  

Art. 115 Venituri impozabile ob�inute din România  
Alin. (1) Veniturile impozabile ob�inute din România, indiferent
dac� veniturile sunt primite în România sau în str�in�tate, sunt:   
 c) dobânzi de la un nerezident care are un sediu permanent în
România, dac� dobânda este o cheltuial� a sediului permanent;  
.........................................................    

 e) redeven�e de la un nerezident care are un sediu permanent în
România, dac� redeven�a este o cheltuial� a sediului permanent;     
..........................................................     
g) comisioane de la un nerezident care are un sediu permanent în
România, dac� comisionul este o cheltuial� a sediului permanent;      
............................................................     

Nerezidenti

este respectat�, persoana juridic� aplic� prevederile prezentului titlu,
începând cu anul fiscal urm�tor celui în care capitalul social este
redus sub valoarea reprezentând echivalentul în lei al sumei de
25.000 euro de la data înregistr�rii, dac� sunt îndeplinite condi�iile
prev�zute de art. 1121. Cursul de schimb utilizat pentru determinarea
echivalentului în lei pentru suma de 25.000 euro este cursul de
schimb leu/euro comunicat de Banca Na�ional� a României la data
înregistr�rii persoanei juridice."  

 La articolul I punctul 38, partea introductiv� a alineatului (6) al
articolului 1122 se modific� �i va avea urm�torul cuprins:     

(6) Nu intr� sub inciden�a prevederilor prezentului titlu persoanele
juridice române care:....

Art. 1122 
(6) Nu sunt obligate s� aplice sistemul de impunere reglementat de
prezentul titlu persoanele juridice române care:     a) desf��oar�
activit��i în domeniul bancar;  b) desf��oar� activit��i în domeniile
asigur�rilor �i reasigur�rilor, al pie�ei de capital, cu excep�ia
persoanelor juridice care desf��oar� activit��i de intermediere în
aceste domenii;   c) desf��oar� activit��i în domeniile jocurilor de
noroc, consultan�ei �i managementului.
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33
01.06.
2013

La articolul I, dup� punctul 80 se introduce un nou punct, punctul
80^1, cu urm�torul cuprins:
    80^1. La articolul 296^4 alineatul (1), dup� litera m) se introduce o
nou� liter�, litera m^1), cu urm�torul cuprins:
    m^1) indemniza�iile �i orice alte sume de aceea�i natur�, primite
de salaria�ii care au stabilite raporturi de munc� cu angajatori

ART. 296^4    Baza de calcul al contribu�iilor sociale individuale

32
01.06.
2013

La articolul I punctul 80, litera m) a alineatului (1) al articolului 296^4
se modific� �i va avea urm�torul cuprins:
    m) indemniza�iile �i orice alte sume de aceea�i natur�, primite de
salaria�i pe perioada deleg�rii �i deta��rii în alt� localitate, în �ar� �i
în str�in�tate, în interesul serviciului, pentru partea care dep��e�te
limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hot�râre a Guvernului
pentru personalul din institu�iile publice. Aceste prevederi se aplic� �i
în cazul salaria�ilor reprezentan�elor din România ale persoanelor
juridice str�ine.

ART. 296^4    Baza de calcul al contribu�iilor sociale individuale

 m) indemniza�iile primite pe perioada deleg�rii �i deta��rii în alt�
localitate, în �ar� �i în str�in�tate, în interesul serviciului, precum �i
orice alte sume de aceea�i natur�, pentru partea care dep��e�te
limita a de 2,5 ori nivelul stabilit prin hot�râre a Guvernului pentru
personalul din institu�iile publice;

Contributii sociale

29
01.06.
2013

La articolul I, dup� punctul 68 se introduc �apte noi puncte, punctele
68^1 - 68^7, cu urm�torul cuprins:
    "68^1. La articolul 160, alineatul (6) se modific� �i va avea urm�torul
cuprins:
    (6) Prevederile alin. (2) lit. c) se aplic� pân� la data de 31 mai
2014 inclusiv.

ART. 160    M�suri de simplificare

(6) Prevederile alin. (2) lit. c) se aplic� pân� la data de 31 mai 2013
inclusiv.

TVA

28
01.06.
2013

La articolul I punctul 44, litera c1) a alineatului (2) al articolului 116 se
modific� �i va avea urm�torul cuprins:        

 
c1) 50% pentru veniturile prev�zute la art. 115 alin. (1) lit. a) - g), k) �i
l), dac� veniturile sunt pl�tite într-un stat cu care România nu are
încheiat un instrument juridic în baza c�ruia s� se realizeze schimbul
de informa�ii. Aceste prevederi se aplic� numai în situa�ia în care
veniturile de natura celor prev�zute la art. 115 alin. (1) lit. a) - g), k) �i
l) sunt pl�tite ca urmare a unor tranzac�ii calificate ca fiind artificiale
conform art. 11 alin. (1)."   

Art. 116    Re�inerea impozitului din veniturile impozabile ob�inute
din România de nereziden�i   Alin.  (2) Impozitul datorat se
calculeaz� prin aplicarea urm�toarelor cote asupra veniturilor brute:    
a).....................     .............................................................    
c^1) 50% pentru veniturile prev�zute la art. 115 alin. (1) lit. a) - g), k)
�i l), dac� veniturile sunt pl�tite într-un stat cu care România nu are
încheiat un instrument juridic în baza c�ruia s� se realizeze schimbul
de informa�ii;   

27
01.07.
2013

La articolul I, dup� punctul 42 se introduce un nou punct, punctul
42^1, cu urm�torul cuprins:     "42^1. La articolul 115 alineatul (2),
litera a) se modific� �i va avea urm�torul cuprins:     

a) veniturile unui nerezident, care sunt atribuibile unui sediu
permanent/sediu permanent desemnat în România;»".   

 Art. 115 Venituri impozabile ob�inute din România   
Alin. (2) Urm�toarele venituri impozabile ob�inute din România nu
sunt impozitate potrivit prezentului capitol �i se impoziteaz� conform
titlului II, III sau IV^1, dup� caz:    
a) veniturile unui nerezident, care sunt atribuibile unui sediu
permanent în România;

impozabile în România veniturile din transportul interna�ional �i
prest�rile de servicii accesorii acestui transport
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36
01.06.
2013

La articolul I punctul 86, alineatul (2) al articolului 296^21 se modific�
�i va avea urm�torul cuprins:
    (2) Persoanele prev�zute la alin. (1) datoreaz� contribu�ii sociale
obligatorii pentru veniturile realizate, numai dac� aceste venituri sunt
impozabile potrivit prezentului cod.

ART. 296^21    Contribuabili

(2) Persoanele prev�zute la alin. (1) datoreaz� contribu�ii sociale
obligatorii pentru veniturile realizate, numai dac� aceste venituri sunt
impozabile potrivit titlului III.

35
01.06.
2013

La articolul I, dup� punctul 81 se introduce un nou punct, punctul
81^1, cu urm�torul cuprins:
    81^1. La articolul 296^15, dup� litera g) se introduc dou� litere noi,
literele g^1) �i g^2), cu urm�torul cuprins:
    g^1) indemniza�iile �i orice alte sume de aceea�i natur� primite de
persoanele fizice care desf��oar� o activitate în baza unui statut
special prev�zut de lege pe perioada deplas�rii, respectiv deleg�rii �i
deta��rii, în alt� localitate, în �ar� �i în str�in�tate, în limitele
prev�zute de actele normative speciale aplicabile acestora, precum
�i cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport �i cazare;
    g^2) indemniza�iile �i orice alte sume de aceea�i natur�, primite de
salaria�ii care au stabilite raporturi de munc� cu angajatori
nereziden�i, pe perioada deleg�rii �i deta��rii, în România, în
interesul serviciului, în limita nivelului legal stabilit prin hot�râre a
Guvernului pentru �ara de reziden�� a angajatorului nerezident, de
care ar beneficia personalul din institu�iile publice din România dac�
s-ar deplasa în �ara respectiv�, precum �i cele primite pentru
acoperirea cheltuielilor de transport �i cazare.

ART. 296^15    Excep�ii generale

34
01.06.
2013

La articolul I punctul 81, litera g) a articolului 296^15 se modific� �i va
avea urm�torul cuprins:
g) indemniza�iile �i orice alte sume de aceea�i natur�, primite de
salaria�i, pe perioada deleg�rii �i deta��rii în alt� localitate, în �ar� �i
în str�in�tate, în interesul serviciului, în limita a de 2,5 ori nivelul
legal stabilit prin hot�râre a Guvernului pentru personalul din
institu�iile publice, precum �i cele primite pentru acoperirea
cheltuielilor de transport �i cazare.

ART. 296^15    Excep�ii generale

g) indemniza�iile primite pe perioada deleg�rii �i deta��rii în alt�
localitate, în �ar� �i în str�in�tate, în interesul serviciului, �i orice alte
sume de aceea�i natur�, în limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin
hot�râre a Guvernului pentru personalul din institu�iile publice,
precum �i sumele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport
�i cazare;

nereziden�i, pe perioada deleg�rii �i deta��rii, în România, în
interesul serviciului, pentru partea care dep��e�te nivelul legal
stabilit prin hot�râre a Guvernului pentru �ara de reziden�� a
angajatorului nerezident, de care ar beneficia personalul din
institu�iile publice din România dac� s-ar deplasa în �ara respectiv�,
cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice interna�ionale la
care România este parte.

15



* Legea nr.168/2013 privind aprobarea Ordonan�ei Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea �i completarea Legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal �i reglementarea unor m�suri financiar-fiscale

Modific�rile aduse Codului fiscal prin  prevederile Legii nr.168/2013  art. I pct.: 1, 3, 7, 25 �i 27 din prezenta lege intr� în vigoare
la data de 1 iulie 2013.                                                                                                                                                         

Restul modific�rilor intr� în vigoare la data 01.06.2013
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