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Cele mai importante modific�ri �i complet�ri aduse impozitului pe venit prin OUG nr. 102/2013 
------  aplicabile începând cu 1 ianuarie 2014------ 

 
  
 
 1. În cazul persoanelor care realizeaz� venituri din activit��i independente  la care venitul net anual se determin� pe baza contabilit��ii în 
partid� simpl�, sunt cheltuieli deductibile limitat dobânzile aferente împrumuturilor de la persoane fizice �i juridice, altele decât institu�iile care 
desf��oar� activitatea de creditare cu titlu profesional, utilizate în desf��urarea activit��ii, pe baza contractului încheiat între p�r�i, în limita 
nivelului dobânzii de referin�� a B�ncii Na�ionale a României, pentru împrumuturile în lei, în vigoare la data restituirii împrumutului �i 
respectiv, nivelul ratei dobânzii pentru împrumuturile în valut�, prev�zut� la art. 23, alin.(5), lit. b). Nivelul ratei dobânzii pentru 
împrumuturile în valut� se actualizeaz� prin hot�râre a Guvernului. 
 Noutatea: Se precizeaz� condi�iile privind deductibilitatea acestor dobânzi, respectiv în limita nivelului dobânzii de referin�� a BNR - 
pentru împrumuturile în lei, în vigoare la data restituirii împrumutului �i nivelul ratei dobânzii pentru împrumuturile în valut�, prev�zut� la art.23, 
alin.(5), lit. b) din Codul fiscal pentru corelarea cu prevederile Titlului II – Impozitul pe profit.      (art. 48 alin. (5) lit. �i k) din Codul fiscal)) 
 
 2. La determinarea impozitul lunar pentru veniturile din salarii din venitul brut din salarii se vor deduce contribu�iile sociale obligatorii 
aferente unei luni, datorate potrivit legii, cu respectarea prevederilor Uniunii Europene sau ale conven�iilor/acordurilor privind 
coordonarea sistemelor de securitate social� în care România este parte.           
 Noutatea: Potrivit noilor prevederi, pentru determinarea impozitului lunar în cazul beneficiarilor de venituri din salarii atât la locul unde se 
afl� func�ia de baz�, cât �i pentru veniturile ob�inute în celelalte cazuri, este permis� deducerea din venitul brut a contribu�iilor obligatorii aferente 
unei luni, indiferent de faptul dac� acestea sunt datorate în România sau într-un alt stat membru al UE, potrivit prevederilor UE sau a 
conven�iilor/acordurilor privind coordonarea sistemelor de securitate social� în care România este parte încheiate cu state din afara UE. 
                  (art. 57 alin. (2) din Codul fiscal)  
  
 3.  Pentru contractele de arend� (arendatorul- cel care cedeaz� bunul fiind persoan� fizic�), în cazul în care arenda se exprim� în natur�, 
evaluarea în lei se face pe baza pre�urilor medii ale produselor agricole, stabilite prin hot�râri ale consiliilor jude�ene ca urmare a propunerilor 
direc�iilor agricole. 
 Noutatea: În cazul în care pre�urile medii ale produselor agricole, stabilite prin hot�râre a consiliului jude�ean, au fost modificate 
în cursul anului fiscal de realizare a venitului (prin HCJ), noile pre�uri pentru evaluarea în lei a veniturilor din arend� exprimate în 
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natur�, pentru determinarea bazei impozabile se aplic� începând cu data de 1 a lunii urm�toare comunic�rii acestora c�tre direc�iile 
generale regionale ale finan�elor publice.                                                                                                        (art. 62 alin. (22.1) din Codul fiscal) 
 
 4. Se abrog� alineatul (26) al art. 62.   
 La acest alineat era prev�zut� posibilitatea ca persoanele fizice care realizeaz� venituri din arend�  s� poat� opta pentru determinarea 
venitului net din arend� în sistem real, caz în care ace�ti contribuabili aveau obliga�ia s� precizeze în scris aceast� men�iune, în 
contractul/raportul juridic încheiat, la momentul încheierii acestuia.  
 Noutatea: Începând cu 1 ianuarie 2014, impozitul pentru veniturile din arend� realizate de c�tre persoanele fizice se va re�ine la surs� de 
c�tre pl�titorii de venit (arenda�i), nemaiexistând posibilitatea op�iunii de determinare a venitului net din arend� în sistem real. 
 În cazul veniturilor din arendare realizate în anul 2013 pentru care determinarea venitului net anual a fost efectuat� în sistem real 
obliga�iile fiscale sunt cele prev�zute în legisla�ia în vigoare la data realiz�rii acestora.     (art. 94, alin. (14) din Codul fiscal) 
  
 Contribu�ia de asigur�ri sociale de s�n�tate în cazul veniturilor din arend�  
 Prin OUG nr. 88/2013, cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2014, se men�iona c�: 
− Persoanele care realizeaz� într-un an fiscal venituri de natura salariilor, pensiilor, sub forma indemniza�iilor de �omaj, venituri din activit��i 

independente, inclusiv cele pentru care impozitul se re�ine la surs�, din activit��i agricole, din cedarea folosin�ei bunurilor, venitul ob�inut de 
o persoan� fizic� din asocierea cu o microîntreprindere, f�r� s� dea na�tere unei persoane juridice �i din asocierile f�r� personalitate juridic� 
prev�zute la art. 13 lit. e) din Codul fiscal, datoreaz� contribu�ia de asigur�ri sociale de s�n�tate asupra tuturor acestor venituri.                                                                                                                                               
(art. 296^23, alin. (1) �i (3) din Codul fiscal) 

− Baza lunar� de calcul al contribu�iei de asigur�ri sociale de s�n�tate pentru contribuabilii care realizeaz� venituri din arendarea bunurilor 
agricole în regim de re�inere la surs� a impozitului, este diferen�a dintre venitul brut �i cheltuiala deductibil� determinat� prin aplicarea 
cotei de 25% asupra venitului brut. 

−  Contribuabilii care realizeaz� venituri din arendarea bunurilor agricole în regim de re�inere la surs� a impozitului datoreaz� contribu�ie 
individual� de asigur�ri sociale de s�n�tate în cursul anului, pl�titorii de venituri având obliga�ia calcul�rii, re�inerii �i vir�rii sumelor 
respective. Sumele se vireaz� de c�tre pl�titorul de venit pân� la data de 25 inclusiv a lunii urm�toare celei în care au fost pl�tite veniturile. 
Declararea se face de c�tre pl�titorul de venit, prin depunerea Declara�iei privind obliga�iile de plat� a contribu�iilor sociale, impozitului pe 
venit �i eviden�a nominal� a persoanelor asigurate.             (art. 296^24 alin. (4^1), (4^2) �i (10) �i art. 296^19, alin. (2) din Codul Fiscal) 

       
 5. * �inând cont de necesitatea asigur�rii unui regim fiscal unitar aplicabil veniturilor din premii ob�inute de persoanele fizice, ca 
urmare a practicilor comerciale pentru promovarea produselor/serviciilor din orice domeniu de activitate, prevederea de la art. 75, 
alineatul (1) a fost modificat� astfel:  Veniturile din premii cuprind veniturile din concursuri, altele decât cele prev�zute la art.42, precum �i cele 
din promovarea produselor/serviciilor ca urmare a practicilor comerciale. Dup� cum se observ� a fost eliminat� sintagma “potrivit legii”. 
 * A fost introdus un nou alineat, alineatul (11), conform c�ruia: Nu sunt venituri impozabile materialele publicitare, pliantele, 
mostrele, punctele bonus acordate cu scopul stimul�rii vânz�rilor. 
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 6. La articolul 881 au fost reglementate reguli de stabilire a bazei de calcul a veniturilor impozabile pentru persoanele fizice 
rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat din Spa�iului Economic European, astfel c�: 
 Persoana fizic� rezident� într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat din Spa�iul Economic European beneficiaz� de acelea�i 
deduceri ca �i persoana fizic� rezident�, la stabilirea bazei de calcul pentru veniturile impozabile ob�inute din România. Baza de calcul se 
determin� dup� regulile proprii fiec�rei categorii de venit, în func�ie de natura acestuia, potrivit prezentului titlu. 
 Deducerile prev�zute mai sus se acord� în limita stabilit� prin legisla�ia român� în vigoare pentru persoana fizic� rezident�, dac� 
persoana fizic� rezident� într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat din Spa�iul Economic European prezint� documente 
justificative �i dac� acestea nu sunt deduse în statul de reziden�� al persoanei fizice. 
 Prevederile de mai sus nu se aplic� persoanelor fizice rezidente într-un stat din Spa�iul Economic European, altul decât un stat membru al 
Uniunii Europene, cu care România nu are încheiat un instrument juridic în baza c�ruia s� se realizeze schimbul de informa�ii. 
 
 7. La articolul 90 “Venituri ob�inute din str�in�tate” a fost introdus un nou alineat (21), conform c�ruia pentru veniturile ob�inute 
din str�in�tate de natura celor ob�inute din România �i neimpozabile în conformitate cu prevederile Titlui III “Impozit pe venit” se aplic� 
acela�i tratament fiscal ca �i pentru cele ob�inute din România. 
  
  
Temei legal: - OUG nr 102/2013 pentru modificarea �i completarea Legii nr 571/2003 privind Codul fiscal �i reglementarea unor m�suri   
    financiar-fiscale, publicat� în M.O. nr. 703/15.11.2013 
  - OUG nr. 88/2013 privind adoptarea unor m�suri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu    
         organismele interna�ionale, precum �i pentru modificarea �i completarea unor acte normative, publicat� în M.O. nr. 593/20.09.2013. 
 
    
 
  
 
                         �ef Administra�ie Adjunct 

              Ec. Gabriela IONESCU                                                                                                                                                                                                                                                                
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