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TABEL COMPARATIV 

ORDONANłĂ DE URGENłĂ Nr. 84 din 16 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din 
domeniul financiar-fiscal Publicat ă în: M. Of. Nr. 977 din 6 decembrie 2016 cu LEGEA N r. 227/2015 privind Codul Fiscal în 

vigoare la data de 05.12.2016 
Codul fiscal 05.12.2016 ORDONANłĂ DE URGENłĂ Nr. 84 din 16 noiembrie 2016  Intrarea în 

vigoare 
 
Art. 7 - Defini Ńii ale termenilor comuni  
39. stock option plan - un program iniŃiat în cadrul unei 
persoane juridice ale cărei valori mobiliare sunt admise la 
tranzacŃionare pe o piaŃă reglementată sau tranzacŃionate în 
cadrul unui sistem alternativ de tranzacŃionare, prin care se 
acordă angajaŃilor, administratorilor şi/sau directorilor acesteia 
sau ai persoanelor juridice afiliate ei, prevăzute la pct. 26 lit. c) 
şi d), dreptul de a achiziŃiona la un preŃ preferenŃial sau de a 
primi cu titlu gratuit un număr determinat de valori mobiliare 
emise de entitatea respectivă. 
    Pentru calificarea unui program ca fiind stock option plan, 
programul respectiv trebuie să cuprindă o perioadă minimă de 
un an între momentul acordării dreptului şi momentul 
exercitării acestuia (achiziŃionării valorilor mobiliare); 
 

  1. La articolul 7, punctul 39 se modific ă şi va avea 
urm ătorul cuprins: 
    "39. stock option plan - un program iniŃiat în cadrul unei 
persoane juridice prin care se acordă angajaŃilor, 
administratorilor şi/sau directorilor acesteia sau ai persoanelor 
juridice afiliate ei, prevăzute la pct. 26 lit. c) şi d), dreptul de a 
achiziŃiona la un preŃ preferenŃial sau de a primi cu titlu gratuit 
un număr determinat de titluri de participare, definite potrivit 
pct. 40, emise de entitatea respectivă. 
    Pentru calificarea unui program ca fiind stock option plan, 
programul respectiv trebuie să cuprindă o perioadă minimă de 
un an între momentul acordării dreptului şi momentul 
exercitării acestuia (achiziŃionării titlurilor de participare);". 
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Art. 11 - Prevederi speciale pentru aplicarea Codul ui fiscal 
(6) Contribuabilii, persoane impozabile stabilite în România, 
declaraŃi inactivi conform Codului de procedură fiscală, care 
desfăşoară activităŃi economice în perioada de inactivitate, 
sunt supuşi obligaŃiilor privind plata impozitelor, taxelor şi 
contribuŃiilor sociale obligatorii prevăzute de prezentul cod, 
dar, în perioada respectivă, nu beneficiază de dreptul de 
deducere a cheltuielilor şi a taxei pe valoarea adăugată 
aferente achiziŃiilor efectuate. Pentru achiziŃiile de bunuri 

2. La articolul 11, alineatele (6) - (9) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
    "(6) Contribuabilii, persoane impozabile stabilite în România, 
declaraŃi inactivi conform Codului de procedură fiscală, care 
desfăşoară activităŃi economice în perioada de inactivitate, 
sunt supuşi obligaŃiilor privind plata impozitelor, taxelor şi 
contribuŃiilor sociale obligatorii prevăzute de prezentul cod, 
dar, în perioada respectivă, nu beneficiază de dreptul de 
deducere a cheltuielilor şi a taxei pe valoarea adăugată 
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şi/sau servicii efectuate în perioada în care persoana nu are 
un cod valabil de TVA, destinate operaŃiunilor care urmează a 
fi efectuate după data înregistrării în scopuri de TVA care dau 
drept de deducere potrivit titlului VII, se ajustează în favoarea 
persoanei impozabile, prin înscrierea în primul decont de taxă 
prevăzut la art. 323 depus de persoana impozabilă după 
înregistrarea în scopuri de TVA sau, după caz, într-un decont 
ulterior, taxa aferentă: 
    a) bunurilor aflate în stoc şi serviciilor neutilizate, constatate 
pe bază de inventariere, în momentul înregistrării; 
    b) bunurilor de capital pentru care perioada de ajustare a 
deducerii nu a expirat, precum şi activelor corporale fixe în 
curs de execuŃie, constatate pe bază de inventariere, aflate în 
proprietatea sa în momentul înregistrării; 
    c) achiziŃiilor de bunuri şi servicii care urmează a fi obŃinute, 
respectiv pentru care exigibilitatea de taxă a intervenit conform 
art. 282 alin. (2) lit. a) şi b) înainte de data înregistrării şi al 
căror fapt generator de taxă, respectiv livrarea/prestarea, are 
loc după această dată. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (7) Beneficiarii care achiziŃionează bunuri şi/sau servicii de la 
persoane impozabile stabilite în România, după înscrierea 
acestora ca inactivi în Registrul contribuabililor 
inactivi/reactivaŃi conform Codului de procedură fiscală, nu 
beneficiază de dreptul de deducere a cheltuielilor şi a taxei pe 
valoarea adăugată aferente achiziŃiilor respective, cu excepŃia 
achiziŃiilor de bunuri efectuate în cadrul procedurii de 
executare silită şi/sau a achiziŃiilor de bunuri/servicii de la 
persoane impozabile aflate în procedura falimentului potrivit 

aferente achiziŃiilor efectuate. În cazul înregistrării în scopuri 
de TVA conform art. 316 alin. (12), persoana impozabilă îşi 
exercită dreptul de deducere pentru achiziŃiile de bunuri şi/sau 
servicii efectuate în perioada în care a avut codul de 
înregistrare în scopuri de TVA anulat, prin înscrierea taxei în 
primul decont de taxă prevăzut la art. 323 depus după 
înregistrare sau, după caz, într-un decont ulterior, chiar dacă 
factura nu cuprinde codul de înregistrare în scopuri de TVA al 
persoanei impozabile. După înregistrarea în scopuri de taxă 
conform art. 316 alin. (12), pentru livrările de bunuri/prestările 
de servicii efectuate în perioada în care au avut codul de 
înregistrare în scopuri de TVA anulat, contribuabilii emit facturi 
în care înscriu distinct taxa pe valoarea adăugată colectată în 
perioada respectivă, care nu se înregistrează în decontul de 
taxă depus conform art. 323. În situaŃia în care inactivitatea şi 
reactivarea, potrivit Codului de procedură fiscală, sunt 
declarate în acelaşi an fiscal, cheltuielile respective vor fi luate 
în calcul la determinarea rezultatului fiscal, potrivit prevederilor 
titlului II, începând cu trimestrul reactivării. În cazul în care 
inactivitatea, respectiv reactivarea sunt declarate în ani fiscali 
diferiŃi, cheltuielile respective aferente perioadei de inactivitate 
din anul/anii precedent/precedenŃi celui în care se 
înregistrează sunt luate în calcul la determinarea rezultatului 
fiscal, potrivit prevederilor titlului II, prin ajustarea rezultatului 
fiscal al anului la care se referă acestea şi depunerea unei 
declaraŃii rectificative în condiŃiile prevăzute de Codul de 
procedură fiscală, iar cheltuielile respective aferente perioadei 
de inactivitate din anul reactivării vor fi luate în calcul la 
determinarea rezultatului fiscal, potrivit prevederilor titlului II, 
începând cu trimestrul reactivării. 
    (7) Beneficiarii care achiziŃionează bunuri şi/sau servicii de 
la persoane impozabile stabilite în România, după înscrierea 
acestora ca inactivi în Registrul contribuabililor 
inactivi/reactivaŃi conform Codului de procedură fiscală, nu 
beneficiază de dreptul de deducere a cheltuielilor şi a taxei pe 
valoarea adăugată aferente achiziŃiilor respective, cu excepŃia 
achiziŃiilor de bunuri efectuate în cadrul procedurii de 
executare silită şi/sau a achiziŃiilor de bunuri/servicii de la 
persoane impozabile aflate în procedura falimentului, potrivit 



Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenŃei 
şi de insolvenŃă. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(8) Persoanele impozabile stabilite în România, cărora li s-a 
anulat înregistrarea în scopuri de TVA conform prevederilor 
art. 316 alin. (11) lit. b) - e) şi lit. h), nu beneficiază, în perioada 
respectivă, de dreptul de deducere a taxei pe valoarea 
adăugată aferente achiziŃiilor efectuate, dar sunt supuse 
obligaŃiei de plată a TVA colectate, în conformitate cu 
prevederile titlului VII, aferentă operaŃiunilor taxabile 
desfăşurate în perioada respectivă. Pentru achiziŃiile de bunuri 
şi/sau servicii efectuate în perioada în care persoana nu are 
un cod valabil de TVA, destinate operaŃiunilor care urmează a 
fi efectuate după data înregistrării în scopuri de TVA care dau 
drept de deducere potrivit titlului VII, se ajustează în favoarea 

Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenŃei 
şi de insolvenŃă, cu modificările şi completările ulterioare. În 
cazul înregistrării în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12) 
a furnizorului/prestatorului, beneficiarii care au achiziŃionat 
bunuri şi/sau servicii în perioada în care furnizorul/prestatorul a 
avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat îşi exercită 
dreptul de deducere a TVA pentru achiziŃiile respective, pe 
baza facturilor emise de furnizor/prestator conform alin. (6), 
prin înscrierea taxei în primul decont de taxă prevăzut la art. 
323 depus după înregistrarea furnizorului/prestatorului sau, 
după caz, într-un decont ulterior. În situaŃia în care inactivitatea 
şi reactivarea furnizorului, potrivit Codului de procedură fiscală, 
sunt declarate în acelaşi an fiscal, beneficiarul va lua în calcul 
cheltuielile respective la determinarea rezultatului fiscal, 
potrivit prevederilor titlului II, începând cu trimestrul reactivării 
furnizorului. În cazul în care inactivitatea, respectiv reactivarea 
furnizorului sunt declarate în ani fiscali diferiŃi, beneficiarul va 
lua în calcul cheltuielile respective aferente perioadei de 
inactivitate din anul/anii precedent/precedenŃi celui în care se 
declară reactivarea, pentru determinarea rezultatului fiscal, 
potrivit prevederilor titlului II, prin ajustarea rezultatului fiscal al 
anului la care se referă acestea şi depunerea unei declaraŃii 
rectificative în condiŃiile prevăzute de Codul de procedură 
fiscală, iar cheltuielile respective aferente perioadei de 
inactivitate din anul declarării reactivării vor fi luate în calcul la 
determinarea rezultatului fiscal, potrivit prevederilor titlului II, 
începând cu trimestrul declarării reactivării. 
    (8) Persoanele impozabile stabilite în România, cărora li s-a 
anulat înregistrarea în scopuri de TVA conform prevederilor 
art. 316 alin. (11) lit. c) - e) şi lit. h), nu beneficiază, în perioada 
respectivă, de dreptul de deducere a taxei pe valoarea 
adăugată aferente achiziŃiilor efectuate, dar sunt supuse 
obligaŃiei de plată a TVA colectate, în conformitate cu 
prevederile titlului VII, aferentă operaŃiunilor taxabile 
desfăşurate în perioada respectivă. În cazul înregistrării în 
scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12), persoana 
impozabilă îşi exercită dreptul de deducere pentru achiziŃiile de 
bunuri şi/sau servicii efectuate în perioada în care a avut codul 
de înregistrare în scopuri de TVA anulat, prin înscrierea în 



persoanei impozabile, prin înscrierea în primul decont de taxă 
prevăzut la art. 323 depus de persoana impozabilă după 
înregistrarea în scopuri de TVA sau, după caz, într-un decont 
ulterior, taxa aferentă: 
    a) bunurilor aflate în stoc şi serviciilor neutilizate, constatate 
pe bază de inventariere, în momentul înregistrării; 
    b) bunurilor de capital pentru care perioada de ajustare a 
deducerii nu a expirat, precum şi activelor corporale fixe în 
curs de execuŃie, constatate pe bază de inventariere, aflate în 
proprietatea sa în momentul înregistrării; 
    c) achiziŃiilor de bunuri şi servicii care urmează a fi obŃinute, 
respectiv pentru care exigibilitatea de taxă a intervenit conform 
art. 282 alin. (2) lit. a) şi b) înainte de data înregistrării şi al 
căror fapt generator de taxă, respectiv livrarea/prestarea, are 
loc după această dată. 
    
 (9) Beneficiarii care achiziŃionează bunuri şi/sau servicii de la 
persoane impozabile stabilite în România, cărora li s-a anulat 
înregistrarea în scopuri de TVA conform prevederilor art. 316 
alin. (11) lit. b) - e) şi lit. h) şi au fost înscrişi în Registrul 
persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA 
conform art. 316 a fost anulată, nu beneficiază de dreptul de 
deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente achiziŃiilor 
respective, cu excepŃia achiziŃiilor de bunuri efectuate în cadrul 
procedurii de executare silită şi/sau a achiziŃiilor de bunuri de 
la persoane impozabile aflate în procedura falimentului potrivit 
Legii nr. 85/2014. 

primul decont de taxă prevăzut la art. 323 depus după 
înregistrare sau, după caz, într-un decont ulterior, chiar dacă 
factura nu cuprinde codul de înregistrare în scopuri de TVA al 
persoanei impozabile. După înregistrarea în scopuri de taxă 
conform art. 316 alin. (12), pentru livrările de  bunuri/prestările 
de servicii efectuate în perioada în care au avut codul de 
înregistrare în scopuri de TVA anulat, persoanele impozabile 
emit facturi în care înscriu distinct taxa pe valoarea adăugată 
colectată în perioada respectivă, care nu se înregistrează în 
decontul de taxă depus conform art. 323. 
    
 
 
 
 
 
 (9) Beneficiarii care achiziŃionează bunuri şi/sau servicii de la 
persoane impozabile stabilite în România, cărora li s-a anulat 
înregistrarea în scopuri de TVA conform prevederilor art. 316 
alin. (11) lit. c) - e) şi lit. h) şi au fost înscrişi în Registrul 
persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA 
conform art. 316 a fost anulată, nu beneficiază de dreptul de 
deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente achiziŃiilor 
respective, cu excepŃia achiziŃiilor de bunuri efectuate în cadrul 
procedurii de executare silită şi/sau a achiziŃiilor de bunuri de 
la persoane impozabile aflate în procedura falimentului potrivit 
Legii nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare. În 
cazul înregistrării în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12) 
a furnizorului/prestatorului, beneficiarii care au achiziŃionat 
bunuri şi/sau servicii în perioada în care furnizorul/prestatorul a 
avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat îşi exercită 
dreptul de deducere a TVA pentru achiziŃiile respective, pe 
baza facturilor emise de furnizor/prestator conform alin. (8), 
prin înscrierea în primul decont de taxă prevăzut la art. 323 
depus după înregistrarea furnizorului/prestatorului sau, după 
caz, într-un decont ulterior." 

Art. 16 - Anul fiscal  3. La articolul 16, dup ă alineatul (5) se introduc dou ă noi 
alineate, alineatele (5 1) şi (52), cu urm ătorul cuprins:  
    "(51) Contribuabilii prevăzuŃi la alin. (5) care îşi modifică 
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exerciŃiul financiar, potrivit reglementărilor contabile, pot opta 
ca anul fiscal modificat să corespundă cu exerciŃiul financiar. 
Pentru stabilirea anului fiscal modificat se aplică următoarele 
reguli: 
    a) dacă anul fiscal modificat redevine anul fiscal 
calendaristic, ultimul an fiscal modificat include şi perioada 
cuprinsă între ziua ulterioară ultimei zile a anului fiscal 
modificat şi 31 decembrie a anului respectiv; declaraŃia anuală 
de impozit pe profit aferentă ultimului an fiscal modificat se 
depune până la data de 25 martie inclusiv a anului următor; 
    b) dacă se modifică perioada anului fiscal modificat, primul 
an nou fiscal modificat include şi perioada cuprinsă între ziua 
ulterioară ultimei zile a anului fiscal modificat şi ziua anterioară 
primei zile a noului an fiscal modificat. 
    Contribuabilii comunică organelor fiscale competente 
modificarea perioadei anului fiscal astfel: 
    a) contribuabilii care modifică anul fiscal potrivit lit. a), până 
la data de 25 a celei de-a treia luni inclusiv, de la data la care 
s-ar fi închis anul fiscal modificat; 
    b) contribuabilii care modifică anul fiscal potrivit lit. b), în 
termen de 15 zile de la data începerii noului an fiscal modificat. 
    (52) Contribuabilii prevăzuŃi la alin. (5) care îndeplinesc 
condiŃiile prevăzute la art. 47 depun declaraŃia privind impozitul 
pe profit aferentă anului anterior aplicării sistemului de 
impunere pe veniturile microîntreprinderilor, pentru perioada 
cuprinsă între data începerii anului modificat şi 31 decembrie, 
până la data de 25 martie a anului fiscal următor." 
 

 Art. 22 - Scutirea de impozit a profitului reinves tit 
 
    (1) Profitul investit în echipamente tehnologice, calculatoare 
electronice şi echipamente periferice, maşini şi aparate de 
casă, de control şi de facturare, precum şi în programe 
informatice, produse şi/sau achiziŃionate, inclusiv în baza 
contractelor de leasing financiar, şi puse în funcŃiune, folosite 
în scopul desfăşurării activităŃii economice, este scutit de 
impozit. Activele corporale pentru care se aplică scutirea de 
impozit sunt cele prevăzute în subgrupa 2.1, respectiv în clasa 
2.2.9 din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de 

 4. La articolul 22, alineatul (1) se modific ă şi va avea 
urm ătorul cuprins:  
    "(1) Profitul investit în echipamente tehnologice, 
calculatoare electronice şi echipamente periferice, maşini şi 
aparate de casă, de control şi de facturare, în programe 
informatice, precum şi pentru dreptul de utilizare a programelor 
informatice, produse şi/sau achiziŃionate, inclusiv în baza 
contractelor de leasing financiar, şi puse în funcŃiune, folosite 
în scopul desfăşurării activităŃii economice, este scutit de 
impozit. Activele corporale pentru care se aplică scutirea de 
impozit sunt cele prevăzute în subgrupa 2.1, respectiv în clasa 
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funcŃionare a mijloacelor fixe. 
 

2.2.9 din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de 
funcŃionare a mijloacelor fixe, aprobat prin hotărâre a 
Guvernului." 
     
 

(11) Prevederile prezentului articol se aplică pentru profitul 
reinvestit în activele prevăzute la alin. (1) produse şi/sau 
achiziŃionate şi puse în funcŃiune până la data de 31 
decembrie 2016 inclusiv. 

5. La articolul 22, alineatul (11) se abrog ă. 
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  Art. 25 – Cheltuieli 
 (4) Următoarele cheltuieli nu sunt deductibile: 
 e) cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile. În situaŃia în 
care evidenŃa contabilă nu asigură informaŃia necesară 
identificării acestor cheltuieli, la determinarea rezultatului fiscal 
se iau în calcul cheltuielile de conducere şi administrare, 
precum şi alte cheltuieli comune ale contribuabilului, prin 
utilizarea unor chei corespunzătoare de repartizare a acestora 
sau proporŃional cu ponderea veniturilor neimpozabile în totalul 
veniturilor înregistrate de contribuabil; 

6. La articolul 25 alineatul (4), litera e) se modi fică şi va 
avea urm ătorul cuprins:  
    "e) cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile. În situaŃia 
în care evidenŃa contabilă nu asigură informaŃia necesară 
identificării acestor cheltuieli, la determinarea rezultatului fiscal 
se iau în calcul cheltuielile de conducere şi administrare, 
precum şi alte cheltuieli comune ale contribuabilului, prin 
utilizarea unei metode raŃionale de alocare a acestora sau 
proporŃional cu ponderea veniturilor neimpozabile respective în 
totalul veniturilor înregistrate de contribuabil. În sensul 
prezentei litere, funcŃiile de conducere şi administrare sunt 
cele definite prin lege sau prin reglementări interne ale 
angajatorului; pentru veniturile prevăzute la art. 23 lit. d), e), f), 
g), l), m) şi o) nu se alocă cheltuieli de conducere şi 
administrare/cheltuieli comune aferente." 
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 7. La articolul 25, dup ă alineatul (8) se introduce un nou 
alineat, alineatul (9), cu urm ătorul cuprins:  
    "(9) Sunt cheltuieli deductibile pentru determinarea 
rezultatului fiscal cheltuielile efectuate pentru organizarea şi 
desfăşurarea învăŃământului profesional şi tehnic, potrivit 
reglementărilor legale din domeniul educaŃiei naŃionale." 
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 Art. 28 - Amortizarea fiscal ă 
   (3) Sunt, de asemenea, considerate mijloace fixe 
amortizabile: 

    8. La articolul 28 alineatul (3), dup ă litera g) se introduc 
două noi litere, literele h) şi i), cu urm ătorul cuprins:  
    "h) mijloacele fixe deŃinute şi utilizate pentru organizarea şi 
desfăşurarea învăŃământului profesional şi tehnic, potrivit 
reglementărilor legale din domeniul educaŃiei naŃionale; 
    i) investiŃiile efectuate pentru organizarea şi desfăşurarea 
învăŃământului profesional şi tehnic, potrivit reglementărilor 
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legale din domeniul educaŃiei naŃionale." 
 

Art. 48 - Reguli de aplicare a sistemului de impune re pe 
veniturile microîntreprinderii 
  (5) Prin excepŃie de la prevederile alin. (3), persoana juridică 
română nou-înfiinŃată care, la data înregistrării în registrul 
comerŃului, are subscris un capital social reprezentând cel 
puŃin echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro poate opta să 
aplice prevederile titlului II. OpŃiunea este definitivă, cu condiŃia 
menŃinerii valorii capitalului social de la data înregistrării, 
pentru întreaga perioadă de existenŃă a persoanei juridice 
respective. În cazul în care această condiŃie nu este 
respectată, persoana juridică aplică prevederile prezentului 
titlu, începând cu anul fiscal următor celui în care capitalul 
social este redus sub valoarea reprezentând echivalentul în lei 
al sumei de 25.000 euro de la data înregistrării, dacă sunt 
îndeplinite condiŃiile prevăzute la art. 47. Cursul de schimb 
utilizat pentru determinarea echivalentului în lei pentru suma 
de 25.000 euro este cursul de schimb leu/euro comunicat de 
Banca NaŃională a României, valabil la data înregistrării 
persoanei juridice. 

 9. La articolul 48, alineatul (5) se modific ă şi va avea 
urm ătorul cuprins:  
    "(5) Prin excepŃie de la prevederile alin. (3), persoana 
juridică română nou-înfiinŃată care, la data înregistrării în 
registrul comerŃului, are subscris un capital social de cel puŃin 
45.000 lei poate opta să aplice prevederile titlului II. OpŃiunea 
este definitivă, cu condiŃia menŃinerii valorii capitalului social 
de la data înregistrării, pentru întreaga perioadă de existenŃă a 
persoanei juridice respective. În cazul în care această condiŃie 
nu este respectată, persoana juridică aplică prevederile 
prezentului titlu, începând cu anul fiscal următor celui în care 
capitalul social este redus sub valoarea de 45.000 lei, dacă 
sunt îndeplinite condiŃiile prevăzute la art. 47." 
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 10. La articolul 48, dup ă alineatul (5) se introduc dou ă noi 
alineate, alineatele (5 1) şi (52), cu urm ătorul cuprins:  
    "(51) Pentru persoanele juridice române care au aplicat 
prevederile alin. (5), în forma în vigoare până la data de 31 
decembrie 2016, condiŃia referitoare la menŃinerea unui capital 
social de cel puŃin echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro 
se consideră îndeplinită şi în situaŃia în care capitalul social 
scade până la nivelul sumei de 45.000 lei. 
    (52) Prin excepŃie de la prevederile art. 47, 
microîntreprinderile existente care au subscris un capital social 
de cel puŃin 45.000 lei pot opta să aplice prevederile titlului II 
începând cu 1 ianuarie 2017 sau cu trimestrul în care această 
condiŃie este îndeplinită. OpŃiunea este definitivă, cu condiŃia 
menŃinerii valorii capitalului social pentru întreaga perioadă de 
existenŃă a persoanei juridice respective. În cazul în care 
această condiŃie nu este respectată, persoana juridică aplică 
prevederile prezentului titlu începând cu anul fiscal următor 
celui în care capitalul social este redus sub valoarea de 45.000 
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lei, dacă sunt îndeplinite condiŃiile prevăzute la art. 47. Ieşirea 
din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor ca 
urmare a opŃiunii se comunică organelor fiscale competente, 
potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală. Calculul şi 
plata impozitului pe profit de către microîntreprinderile care 
optează să aplice prevederile titlului II se efectuează luând în 
considerare veniturile şi cheltuielile realizate începând cu 
trimestrul respectiv." 
 

 Art. 62 - Venituri neimpozabile  
    În înŃelesul impozitului pe venit, următoarele venituri nu sunt 
impozabile: 
 

    11. La articolul 62, dup ă litera o) se introduce o nou ă 
liter ă, litera o 1), cu urm ătorul cuprins:  
    "o1) bursele, premiile şi alte drepturi sub formă de cazare, 
masă, transport, echipamente de lucru/protecŃie şi altele 
asemenea primite de elevi pe parcursul învăŃământului 
profesional şi tehnic, potrivit reglementărilor legale din 
domeniul educaŃiei naŃionale;". 
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  Art. 68 - Reguli generale de stabilire a venitulu i net anual 
din activit ăŃi independente, determinat în sistem real, pe 
baza datelor din contabilitate  

    12. La articolul 68, dup ă alineatul (4) se introduce un 
nou alineat, alineatul (4 1), cu urm ătorul cuprins:  
    "(41) Sunt cheltuieli deductibile cheltuielile efectuate pentru 
organizarea şi desfăşurarea învăŃământului profesional şi 
tehnic, în conformitate cu reglementările legale din domeniul 
educaŃiei naŃionale, cu excepŃia cheltuielilor cu amortizarea 
care sunt deductibile potrivit prevederilor alin. (4) lit. d)." 
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 Art. 81 - Obliga Ńii declarative ale pl ătitorilor de venituri din 
salarii  
    (1) Plătitorii de venituri cu regim de reŃinere la sursă a 
impozitului au obligaŃia să completeze şi să depună declaraŃia 
privind calcularea şi reŃinerea impozitului pentru fiecare 
beneficiar de venit în termenul prevăzut la art. 132 alin. (3). 
 

13. La articolul 81, alineatul (1) se modific ă şi va avea 
urm ătorul cuprins:  
    "(1) Plătitorii de salarii şi de venituri asimilate salariilor au 
obligaŃia să completeze şi să depună DeclaraŃia privind 
obligaŃiile de plată a contribuŃiilor sociale, impozitului pe venit 
şi evidenŃa nominală a persoanelor asigurate pentru fiecare 
beneficiar de venit, până la termenul de plată a impozitului, 
inclusiv." 
 

01.01.2017 

 Art. 132 - Obliga Ńii declarative ale pl ătitorilor de venituri 
cu re Ńinere la surs ă 
     
(1) Plătitorii de venituri, cu regim de reŃinere la sursă a 
impozitelor, sunt obligaŃi să calculeze, să reŃină, să plătească 

14. Articolul 132 se modific ă şi va avea urm ătorul cuprins:  
    "Art. 132 - Obliga Ńii declarative ale pl ătitorilor de venituri 
cu re Ńinere la surs ă 
    (1) Plătitorii de venituri, cu regim de reŃinere la sursă a 
impozitelor, sunt obligaŃi să calculeze, să reŃină, să plătească 

01.01.2017 



şi să declare impozitul reŃinut la sursă, până la termenul de 
plată a acestuia inclusiv, cu excepŃiile prevăzute în prezentul 
titlu. 
    (2) Plătitorii de venituri, cu regim de reŃinere la sursă a 
impozitelor, au obligaŃia să depună o declaraŃie privind 
calcularea şi reŃinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de 
venit la organul fiscal competent, până în ultima zi a lunii 
februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat. 
    (3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), plătitorii de 
venituri din salarii şi asimilate salariilor au obligaŃia să depună 
o declaraŃie privind calcularea şi reŃinerea impozitului pentru 
fiecare beneficiar de venit, până la termenul prevăzut la alin. 
(1). 
 

şi să declare impozitul reŃinut la sursă, până la termenul de 
plată a acestuia inclusiv. 
    (2) Plătitorii de venituri cu regim de reŃinere la sursă a 
impozitelor au obligaŃia să depună o declaraŃie privind 
calcularea şi reŃinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de 
venit la organul fiscal competent, până în ultima zi a lunii 
februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat, cu 
excepŃia plătitorilor de venituri din salarii şi asimilate salariilor, 
din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate 
intelectuală, din pensii, din arendare, precum şi a persoanelor 
juridice care au obligaŃia calculării, reŃinerii şi plăŃii impozitului 
datorat de persoana fizică potrivit art. 125 alin. (8) şi (9), care 
au obligaŃia depunerii DeclaraŃiei privind obligaŃiile de plată a 
contribuŃiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenŃa nominală 
a persoanelor asigurate pentru fiecare beneficiar de venit ." 
                                     

 Art. 142 - Venituri din salarii şi venituri asimilate salariilor 
care nu se cuprind în baza lunar ă de calcul al 
contribu Ńiilor de asigur ări sociale  
    Nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuŃiilor de 
asigurări sociale următoarele: 
 

15. La articolul 142, dup ă litera ş) se introduce o nou ă 
liter ă, litera t), cu urm ătorul cuprins:  
  
 
 
 
   "t) remuneraŃia brută primită pentru activitatea prestată de 
zilieri, potrivit legii." 
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   Art. 146 - Stabilirea şi plata contribu Ńiilor de asigur ări 
sociale 
 
 
 (9) În cazul în care au fost acordate sume reprezentând salarii sau diferenţe de salarii, 

stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărâri 
judecătoreşti definitive şi executorii, precum şi în cazul în care prin astfel de hotărâri s-a 
dispus reîncadrarea în muncă a unor persoane, în vederea stabilirii prestaţiilor acordate de 
sistemul public de pensii, sumele respective se defalcă pe lunile la care se referă şi se 
utilizează cotele de contribuţii de asigurări sociale care erau în vigoare în acea perioadă. 
Contribuţiile de asigurări sociale datorate potrivit legii se calculează, se reţin la data 
efectuării plăţii şi se plătesc până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost plătite 
aceste sume. 

16. La articolul 146, dup ă alineatul (9) se introduce un nou 
alineat, alineatul (9 1), cu urm ătorul cuprins:  
     
 
 
 
 
 
 
 
"(91) Prevederile alin. (9) se aplică şi în cazul sumelor 
reprezentând salarii sau diferenŃe de salarii stabilite prin lege, 
acordate pentru perioade anterioare." 
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   Art. 147 - Depunerea Declara Ńiei privind obliga Ńiile de 
plată a contribu Ńiilor sociale, impozitului pe venit şi 
eviden Ńa nominal ă a persoanelor asigurate 
 (3) În cazul în care au fost acordate sume de natura celor prevăzute la art. 146 
alin. (10) şi (11), sume reprezentând salarii sau diferenŃe de salarii, stabilite în baza 
unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti 
definitive şi executorii, precum şi în cazul în care prin astfel de hotărâri s-a dispus 
reîncadrarea în muncă a unor persoane, în vederea stabilirii prestaŃiilor acordate de 
sistemul public de pensii, contribuŃiile de asigurări sociale datorate potrivit legii se 
declară până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost plătite aceste 
sume, prin depunerea declaraŃiilor rectificative pentru lunile cărora le sunt aferente 
sumele respective. 

17. La articolul 147, dup ă alineatul (3) se introduce un nou 
alineat, alineatul (3 1), cu urm ătorul cuprins:  
   
 
 
 
 
 
 
 
  "(31) Prevederile alin. (3) se aplică şi în cazul sumelor 
reprezentând salarii sau diferenŃe de salarii stabilite prin lege, 
acordate pentru perioade anterioare." 
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Art. 168 - Stabilirea şi plata contribu Ńiilor de asigur ări 
sociale de s ănătate 
 
 (7) În cazul în care au fost acordate sume reprezentând salarii/solde sau diferenŃe 
de salarii/solde şi pensii sau diferenŃe de pensii, cu excepŃia sumelor reprezentând 
actualizarea acestora cu indicele de inflaŃie, stabilite în baza unor hotărâri 
judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi 
executorii, precum şi în cazul în care prin astfel de hotărâri s-a dispus reîncadrarea 
în muncă a unor persoane, sumele respective se defalcă pe lunile la care se referă 
şi se utilizează cotele de contribuŃii de asigurări sociale de sănătate care erau în 
vigoare în acea perioadă. ContribuŃiile de asigurări sociale de sănătate datorate 
potrivit legii se calculează, se reŃin la data efectuării plăŃii şi se plătesc până la data 
de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care au fost plătite aceste sume. 

    18. La articolul 168, dup ă alineatul (7) se introduce un 
nou alineat, alineatul (7 1), cu urm ătorul cuprins:  
  
 
 
 
 
 
 
 
   "(71) Prevederile alin. (7) se aplică şi în cazul sumelor 
reprezentând salarii/solde sau diferenŃe de salarii/solde şi 
pensii sau diferenŃe de pensii stabilite prin lege, acordate 
pentru perioade anterioare." 
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  Art. 169 - Depunerea declara Ńiilor 
 
   (3) În cazul în care au fost acordate sume de natura celor prevăzute la art. 168 
alin. (10), sume reprezentând salarii/solde sau diferenŃe de salarii/solde şi pensii 
sau diferenŃe de pensii, stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase 
definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii, precum şi în 
cazul în care prin astfel de hotărâri s-a dispus reîncadrarea în muncă a unor 
persoane, contribuŃiile de asigurări sociale de sănătate datorate potrivit legii se 
declară până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost plătite aceste 
sume, prin depunerea declaraŃiilor rectificative pentru lunile cărora le sunt aferente 
sumele respective. 

    19. La articolul 169, dup ă alineatul (3) se introduc dou ă 
noi alineate, alineatele (3 1) şi (32), cu urm ătorul cuprins:  
   
 
 
 
 
 
  "(31) Prevederile alin. (3) se aplică şi în cazul sumelor 
reprezentând salarii/solde sau diferenŃe de salarii/solde şi 

06.12.2016 



pensii sau diferenŃe de pensii stabilite prin lege, acordate 
pentru perioade anterioare. 
    (32) Prin excepŃie de la prevederile alin. (3), declaraŃiile 
rectificative nu se depun în cazul veniturilor/diferenŃelor de 
venituri din pensii." 
 

  Art. 190 - Stabilirea şi plata contribu Ńiilor de asigur ări 
pentru şomaj 
 
(8) În cazul în care au fost acordate sume reprezentând salarii sau diferenŃe de 
salarii, stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi 
irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii, precum şi în cazul în care 
prin astfel de hotărâri s-a dispus reîncadrarea în muncă a unor persoane, în 
vederea stabilirii prestaŃiilor de şomaj acordate de sistemul de asigurări pentru 
şomaj, sumele respective se defalcă pe lunile la care se referă şi se utilizează 
cotele de contribuŃii de asigurări pentru şomaj care erau în vigoare în acea 
perioadă. ContribuŃiile de asigurări pentru şomaj datorate potrivit legii se calculează, 
se reŃin la data efectuării plăŃii şi se plătesc până la data de 25 a lunii următoare 
celei în care au fost plătite aceste sume. 

20. La articolul 190, dup ă alineatul (8) se introduce un nou 
alineat, alineatul (9), cu urm ătorul cuprins:  
   
 
 
 
 
 
 
 
  "(9) Prevederile alin. (8) se aplică şi în cazul sumelor 
reprezentând salarii sau diferenŃe de salarii stabilite prin lege, 
acordate pentru perioade anterioare." 
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Art. 191 - Depunerea Declara Ńiei privind obliga Ńiile de plat ă 
a contribu Ńiilor sociale, impozitului pe venit şi eviden Ńa 
nominal ă a persoanelor asigurate  
    (2) În cazul în care au fost acordate sume reprezentând salarii sau diferenŃe de 
salarii, stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi 
irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii, precum şi în cazul în care 
prin astfel de hotărâri s-a dispus reîncadrarea în muncă a unor persoane, în 
vederea stabilirii prestaŃiilor de şomaj acordate de sistemul asigurărilor pentru 
şomaj, contribuŃiile de asigurări pentru şomaj datorate potrivit legii se declară până 
la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost plătite aceste sume, prin 
depunerea declaraŃiilor rectificative pentru lunile cărora le sunt aferente sumele 
respective. 

 

21. La articolul 191, dup ă alineatul (2) se introduce un nou 
alineat, alineatul (2 1), cu urm ătorul cuprins:  
    
 
 
 
 
 
 "(21) Prevederile alin. (2) se aplică şi în cazul sumelor 
reprezentând salarii sau diferenŃe de salarii stabilite prin lege, 
acordate pentru perioade anterioare." 
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 Art. 199 - Stabilirea şi plata contribu Ńiei pentru concedii şi 
indemniza Ńii de asigur ări sociale de s ănătate 
  (7) În cazul în care au fost acordate sume reprezentând salarii sau diferenŃe de 
salarii, stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi 
irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii, precum şi în cazul în care 
prin astfel de hotărâri s-a dispus reîncadrarea în muncă a unor persoane, în 
vederea stabilirii prestaŃiilor acordate de sistemul de asigurări sociale de sănătate, 
sumele respective se defalcă pe lunile la care se referă şi se utilizează cota de 

22. La articolul 199, dup ă alineatul (7) se introduce un nou 
alineat, alineatul (7 1), cu urm ătorul cuprins:  
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contribuŃie pentru concedii şi indemnizaŃii care era în vigoare în acea perioadă. 
ContribuŃia pentru concedii şi indemnizaŃii datorată potrivit legii se calculează şi se 
plăteşte până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost plătite aceste 
sume. 

 
 
 "(71) Prevederile alin. (7) se aplică şi în cazul sumelor 
reprezentând salarii sau diferenŃe de salarii stabilite prin lege, 
acordate pentru perioade anterioare." 
 

   Art. 200 - Depunerea declara Ńiei privind obliga Ńiile de 
plată a contribu Ńiilor sociale, impozitului pe venit şi 
eviden Ńa nominal ă a persoanelor asigurate  
    (2) În cazul în care au fost acordate sume de natura celor prevăzute la art. 199 
alin. (8), precum şi sume reprezentând salarii sau diferenŃe de salarii, stabilite în 
baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărâri 
judecătoreşti definitive şi executorii, precum şi în cazul în care prin astfel de hotărâri 
s-a dispus reîncadrarea în muncă a unor persoane, în vederea stabilirii prestaŃiilor 
acordate de sistemul de asigurări sociale de sănătate, contribuŃia pentru concedii şi 
indemnizaŃii de asigurări sociale de sănătate datorată potrivit legii se declară până 
la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost plătite aceste sume, prin 
depunerea declaraŃiilor rectificative pentru lunile cărora le sunt aferente sumele 
respective. 

 

23. La articolul 200, dup ă alineatul (2) se introduce un nou 
alineat, alineatul (2 1), cu urm ătorul cuprins:  
    
 
 
 
 
 
 "(21) Prevederile alin. (2) se aplică şi în cazul sumelor 
reprezentând salarii sau diferenŃe de salarii stabilite prin lege, 
acordate pentru perioade anterioare." 
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  Art. 207 - Stabilirea şi plata contribu Ńiei de asigurare 
pentru accidente de munc ă şi boli profesionale 
 (6) În cazul în care au fost acordate sume reprezentând salarii sau diferenŃe de 
salarii, stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi 
irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii, precum şi în cazul în care 
prin astfel de hotărâri s-a dispus reîncadrarea în muncă a unor persoane, sumele 
respective se defalcă pe lunile la care se referă şi se utilizează cota de contribuŃie 
de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale care era în vigoare în 
acea perioadă. ContribuŃia datorată potrivit legii se calculează şi se plăteşte până la 
data de 25 a lunii următoare celei în care au fost plătite aceste sume. 

24. La articolul 207, dup ă alineatul (6) se introduce un nou 
alineat, alineatul (7), cu urm ătorul cuprins:  
    
 
 
 
 
 "(7) Prevederile alin. (6) se aplică şi în cazul sumelor 
reprezentând salarii sau diferenŃe de salarii stabilite prin lege, 
acordate pentru perioade anterioare." 
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 Art. 208 - Depunerea Declara Ńiei privind obliga Ńiile de 
plată a contribu Ńiilor sociale, impozitului pe venit şi 
eviden Ńa nominal ă a persoanelor asigurate  
 
    (2) În cazul în care au fost acordate sume reprezentând salarii sau diferenŃe de 
salarii, stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi 
irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii, precum şi în cazul în care 
prin astfel de hotărâri s-a dispus reîncadrarea în muncă a unor persoane, în 
vederea stabilirii prestaŃiilor acordate de sistemul de asigurări sociale, contribuŃia 
pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorată potrivit legii se declară 
până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost plătite aceste sume, prin 
depunerea declaraŃiilor rectificative pentru lunile cărora le sunt aferente sumele 

25. La articolul 208, dup ă alineatul (2) se introduce un nou 
alineat, alineatul (2 1), cu urm ătorul cuprins:  
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respective. 

 
 "(21) Prevederile alin. (2) se aplică şi în cazul sumelor 
reprezentând salarii sau diferenŃe de salarii stabilite prin lege, 
acordate pentru perioade anterioare." 
 

 Art. 214 - Stabilirea şi plata contribu Ńiei la Fondul de 
garantare pentru plata crean Ńelor salariale  
    
    (4) În cazul în care au fost acordate sume reprezentând salarii sau diferenŃe de 
salarii, stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi 
irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii, precum şi în cazul în care 
prin astfel de hotărâri s-a dispus reîncadrarea în muncă a unor persoane, sumele 
respective se defalcă pe lunile la care se referă şi se utilizează cota de contribuŃie la 
Fondul de garantare pentru plata creanŃelor salariale care era în vigoare în acea 
perioadă. ContribuŃia datorată potrivit legii se calculează la data efectuării plăŃii şi se 
plăteşte până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost plătite aceste 
sume. 

 

26. La articolul 214, dup ă alineatul (4) se introduce un nou 
alineat, alineatul (5), cu urm ătorul cuprins:  
   
 
 
 
 
 
  "(5) Prevederile alin. (4) se aplică şi în cazul sumelor 
reprezentând salarii sau diferenŃe de salarii stabilite prin lege, 
acordate pentru perioade anterioare." 
 

06.12.2016 

Art. 215 - Depunerea Declara Ńiei privind obliga Ńiile de plat ă 
a contribu Ńiilor sociale, impozitului pe venit şi eviden Ńa 
nominal ă a persoanelor asigurate  
    (2) În cazul în care au fost acordate sume reprezentând salarii sau diferenŃe de 
salarii, stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi 
irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii, precum şi în cazul în care 
prin astfel de hotărâri s-a dispus reîncadrarea în muncă a unor persoane, 
contribuŃia la Fondul de garantare pentru plata creanŃelor salariale datorată potrivit 
legii se declară până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost plătite 
aceste sume, prin depunerea declaraŃiilor rectificative pentru lunile cărora le sunt 
aferente sumele respective. 

 

27. La articolul 215, dup ă alineatul (2) se introduce un nou 
alineat, alineatul (2 1), cu urm ătorul cuprins:  
   
 
 
 
 
 
  "(21) Prevederile alin. (2) se aplică şi în cazul sumelor 
reprezentând salarii sau diferenŃe de salarii stabilite prin lege, 
acordate pentru perioade anterioare." 
 

06.12.2016 

Art. 268 - Opera Ńiuni impozabile 
  (9) OperaŃiunile impozabile pot fi: 

28. La articolul 268 alineatul (9), dup ă litera e) se introduce 
o nou ă liter ă, litera f), cu urm ătorul cuprins:  
   
 
  "f) operaŃiuni pentru care se aplică regimul special pentru 
agricultori prevăzut la art. 3151." 
 

01.01.2017 

  Art. 305 - Ajustarea taxei deductibile în cazul b unurilor de 
capital 
 
(5) Ajustarea taxei deductibile se efectuează astfel: 

 29. La articolul 305, alineatul (5) se modific ă şi va avea 
urm ătorul cuprins:  
    "(5) Ajustarea taxei deductibile se efectuează astfel: 
    a) pentru cazurile prevăzute la alin. (4) lit. a), ajustarea se 
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    a) pentru cazurile prevăzute la alin. (4) lit. a), ajustarea se 
efectuează în cadrul perioadei de ajustare prevăzute la alin. 
(2). Ajustarea deducerii se face în perioada fiscală în care 
intervine evenimentul care generează ajustarea şi se 
realizează pentru toată taxa aferentă perioadei rămase din 
perioada de ajustare, incluzând anul în care apare modificarea 
destinaŃiei de utilizare; 
     
 
 
 
 
 
 
b) pentru cazul prevăzut la alin. (4) lit. b), ajustarea se 
efectuează de persoanele impozabile care au aplicat pro rata 
de deducere pentru bunul de capital. Ajustarea reprezintă o 
cincime sau, după caz, o douăzecime din taxa dedusă iniŃial şi 
se efectuează în ultima perioadă fiscală a anului calendaristic, 
pentru fiecare an în care apar modificări ale elementelor taxei 
deduse în cadrul perioadei de ajustare prevăzute la alin. (2); 
    c) pentru cazurile prevăzute la alin. (4) lit. c) şi d),  ajustarea 
se efectuează în perioada fiscală în care intervine evenimentul 
care generează ajustarea şi se realizează pentru toată taxa 
aferentă perioadei rămase din perioada de ajustare, incluzând 
anul în care apare obligaŃia ajustării; 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

efectuează în cadrul perioadei de ajustare prevăzute la alin. 
(2), pentru o cincime sau, după caz, o douăzecime din taxa 
dedusă iniŃial, pentru fiecare an în care apare o modificare a 
destinaŃiei de utilizare. Ajustarea se efectuează în perioada 
fiscală în care intervine evenimentul care generează obligaŃia 
de ajustare sau, după caz, în ultima perioadă fiscală a fiecărui 
an, în condiŃiile prevăzute prin normele metodologice. Prin 
excepŃie, în cazul trecerii persoanei impozabile de la regimul 
normal de taxare la regimul de scutire pentru întreprinderile 
mici prevăzut la art. 310, precum şi în cazul livrării bunului de 
capital în regim de scutire conform art. 292, ajustarea 
deducerii se face o singură dată pentru întreaga perioadă de 
ajustare rămasă, incluzând anul în care apare modificarea 
destinaŃiei de utilizare; 
    b) pentru cazul prevăzut la alin. (4) lit. b), ajustarea se 
efectuează de persoanele impozabile care au aplicat pro rata 
de deducere pentru bunul de capital. Ajustarea reprezintă o 
cincime sau, după caz, o douăzecime din taxa dedusă iniŃial şi 
se efectuează în ultima perioadă fiscală a anului calendaristic, 
pentru fiecare an în care apar modificări ale elementelor taxei 
deduse în cadrul perioadei de ajustare prevăzute la alin. (2); 
    c) pentru cazurile prevăzute la alin. (4) lit. c) ajustarea se 
efectuează în cadrul perioadei de ajustare prevăzute la alin. 
(2), pentru o cincime sau, după caz, o douăzecime din taxa 
nededusă iniŃial, pentru fiecare an în care apare o modificare a 
destinaŃiei de utilizare. Ajustarea se efectuează în perioada 
fiscală în care intervine evenimentul care generează ajustare 
sau, după caz, în ultima perioadă fiscală a fiecărui an, în 
condiŃiile prevăzute prin normele metodologice. Prin excepŃie, 
în cazul trecerii persoanei impozabile de la regimul de scutire 
pentru întreprinderile mici prevăzut la art. 310 la regimul 
normal de taxare, precum şi în cazul livrării bunului de capital 
în regim de taxare, ajustarea deducerii se face o singură dată 
pentru întreaga perioadă de ajustare rămasă, incluzând anul în 
care apare modificarea destinaŃiei de utilizare; 
    d) pentru cazurile prevăzute la alin. (4) lit. d), ajustarea se 
efectuează în perioada fiscală în care intervine evenimentul 
care generează ajustarea şi se realizează pentru toată taxa 
aferentă perioadei rămase din perioada de ajustare, incluzând 



 
 d) pentru cazurile prevăzute la alin. (4) lit. e), ajustarea se 
efectuează atunci când apar situaŃiile enumerate la art. 287. 
 

anul în care apare obligaŃia ajustării; 
    e) pentru cazurile prevăzute la alin. (4) lit. e), ajustarea se 
efectuează atunci când apar situaŃiile enumerate la art. 287." 
    

     30. La articolul 305, dup ă alineatul (5) se introduce un 
nou alineat, alineatul (5 1), cu urm ătorul cuprins:  
    "(51) Prevederile alin. (5) se aplică şi în cazul bunurilor de 
capital care la data de 1 ianuarie 2017 se află în perioada de 
ajustare prevăzută la alin. (2), pentru situaŃiile de la alin. (4) lit. 
a) şi c) care intervin începând cu data de 1 ianuarie 2017. Prin 
norme se stabilesc regulile de aplicare." 
 

01.01.2017 

 31. După articolul 315 se introduce un nou articol, articol ul 
3151 "Regimul special pentru agricultori", cu urm ătorul 
cuprins:  
    "Art. 315 1 - Regimul special pentru agricultori  
    (1) În sensul acestui articol: 
    a) regimul special pentru agricultori se aplică pentru 
activităŃile prevăzute la lit. c) şi d), desfăşurate de un 
agricultor, aşa cum este acesta definit la lit. b); 
    b) agricultorul reprezintă persoana fizică, persoana fizică 
autorizată, întreprinderea individuală sau întreprinderea 
familială, cu sediul activităŃii economice în România, care 
realizează activităŃile prevăzute la lit. c) şi d) şi care nu 
realizează alte activităŃi economice sau realizează şi alte 
activităŃi economice a căror cifră de afaceri anuală este 
inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 310; 
    c) activit ăŃile de produc Ńie agricol ă sunt activităŃile de 
producŃie a produselor agricole, inclusiv activităŃile de 
transformare a produselor agricole prin alte metode decât cele 
industriale, prevăzute în norme; 
    d) serviciile agricole reprezintă serviciile prevăzute în 
norme, prestate de un agricultor care utilizează munca 
manuală proprie şi/sau echipamentele specifice; 
    e) produse agricole reprezintă bunurile rezultate din 
activităŃile prevăzute la lit. c); 
    f) taxa aferent ă achizi Ńiilor reprezintă valoarea totală a 
taxei aferente bunurilor şi serviciilor achiziŃionate de un 
agricultor supus regimului special, în măsura în care această 
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taxă ar fi deductibilă conform art. 297 alin. (4) pentru o 
persoană impozabilă supusă regimului normal de taxă; 
    g) procentul de compensare în cot ă forfetar ă reprezintă 
procentul care se aplică în scopul de a permite agricultorilor să 
beneficieze de compensaŃia în cotă forfetară pentru taxa 
aferentă achiziŃiilor; 
    h) compensa Ńia în cot ă forfetar ă reprezintă suma rezultată 
prin aplicarea procentului de compensare în cotă forfetară 
asupra preŃului/tarifului, exclusiv taxa, aferent livrărilor de 
produse agricole şi prestărilor de servicii agricole, efectuate de 
un agricultor în cazurile menŃionate la alin. (3). 
    (2) Procentul de compensare în cotă forfetară este 1% 
pentru anul 2017, 4% pentru anul 2018 şi 8% începând cu 
anul 2019. 
    (3) Procentul de compensare în cotă forfetară se aplică 
pentru: 
    a) produsele agricole prevăzute la alin. (1) lit. e) şi serviciile 
agricole prevăzute la alin. (1) lit. d), livrate/prestate de 
agricultor către alte persoane impozabile decât cele care 
beneficiază, în interiorul Ńării de regimul special prevăzut de 
prezentul articol; 
    b) produsele agricole prevăzute la alin. (1) lit. e) livrate în 
condiŃiile stabilite la art. 294 alin. (2) către persoane juridice 
neimpozabile care datorează TVA în statul membru de sosire 
pentru achiziŃiile intracomunitare efectuate. 
    (4) Agricultorul care aplică regimul special prevăzut de 
prezentul articol: 
    a) nu are obligaŃia de a colecta TVA pentru livrările de 
produse agricole rezultate din activităŃile agricole prevăzute la 
alin. (1) lit. c) şi pentru serviciile agricole prevăzute la alin. (1) 
lit. d); 
    b) nu are dreptul să deducă taxa achitată sau datorată 
pentru achiziŃiile sale în cadrul activităŃii efectuate în regimul 
special; 
    c) prin excepŃie de la art. 310 nu aplică regimul special de 
scutire pentru întreprinderile mici pentru operaŃiunile prevăzute 
la alin. (1) lit. c) şi d), operaŃiunile respective nefiind cuprinse 
în cifra de afaceri care serveşte drept referinŃă pentru 
aplicarea regimului special de scutire pentru întreprinderile 



mici prevăzută la art. 310. 
    (5) Agricultorul care aplică regimul special prevăzut de 
prezentul articol depune la organul fiscal competent o 
notificare privind aplicarea regimului special. AgenŃia NaŃională 
de Administrare Fiscală organizează Registrul agricultorilor 
care aplică regimul special. Registrul este public şi se afişează 
pe site-ul AgenŃiei NaŃionale de Administrare Fiscală. 
Înscrierea în Registrul agricultorilor care aplică regimul special 
se face de către organul fiscal competent, pe baza notificărilor 
depuse de agricultorii care aplică regimul special, până la data 
de 1 a lunii următoare celei în care a fost depusă notificarea. 
    (6) Persoana impozabilă stabilită în România sau persoana 
impozabilă nestabilită în România, dar înregistrată în scopuri 
de TVA conform art. 316, care achiziŃionează bunuri/servicii de 
la agricultorii care figurează în Registrul agricultorilor care 
aplică regimul special, prevăzut la alin. (5), va Ńine o evidenŃă 
separată pentru toate achiziŃiile efectuate în cadrul regimului 
special pentru agricultori. 
    (7) Agricultorul care aplică regimul special este scutit de 
următoarele obligaŃii: 
    a) Ńinerea evidenŃelor în scopuri de TVA prevăzute la art. 
321; 
    b) depunerea decontului de taxă prevăzut la art. 323; 
    c) orice alte obligaŃii care revin persoanelor impozabile 
înregistrate sau care ar trebui să se înregistreze în scopuri de 
TVA conform art. 316. 
    (8) Agricultorul are obligaŃia să emită factură care să conŃină 
informaŃiile prevăzute la art. 319 alin. (20), o menŃiune cu 
privire la aplicarea regimului special pentru agricultori, precum 
şi procentul de compensare în cotă forfetară şi valoarea 
compensaŃiei în cotă forfetară care i se cuvine pentru: 
    a) livrările de produse agricole/prestările de servicii 
prevăzute la alin. (3), altele decât cele de la lit. b) - e); 
    b) vânzările la distanŃă, astfel cum sunt definite la art. 266 
alin. (1) pct. 35, care au locul în România; 
    c) livrările intracomunitare de bunuri către o persoană care îi 
comunică un cod valabil de înregistrare în scopuri de TVA, 
atribuit de autorităŃile fiscale din alt stat membru; 
    d) livrările intracomunitare de bunuri, prevăzute la art. 270 



alin. (10), care s-ar încadra la lit. c) dacă ar fi efectuate către 
altă persoană impozabilă; 
    e) prestările de servicii care conform art. 278 alin. (2) au 
locul în alt stat membru, pentru care beneficiarul serviciului 
este persoana obligată la plata taxei conform echivalentului din 
legislaŃia altui stat membru al art. 307 alin. (2). 
    (9) Prin excepŃie de la prevederile art. 268 alin. (3) lit. a), nu 
sunt considerate operaŃiuni impozabile în România achiziŃiile 
intracomunitare de bunuri efectuate de agricultorii care aplică 
regimul special, dacă valoarea totală a acestor achiziŃii 
intracomunitare nu depăşeşte pe parcursul anului calendaristic 
curent sau nu a depăşit pe parcursul anului calendaristic 
anterior plafonul de 10.000 euro, al cărui echivalent în lei este 
stabilit prin normele metodologice. Plafonul de 10.000 euro 
pentru achiziŃii intracomunitare se determină potrivit 
prevederilor art. 268 alin. (5). 
    (10) Agricultorii eligibili pentru excepŃia prevăzută la alin. (9) 
au dreptul să opteze pentru regimul general al achiziŃiilor 
intracomunitare prevăzut la art. 268 alin. (3) lit. a). OpŃiunea se 
aplică pentru cel puŃin 2 ani calendaristici. 
    (11) Regulile aplicabile în cazul depăşirii plafonului pentru 
achiziŃii intracomunitare prevăzut la alin. (9) sau al exercitării 
opŃiunii prevăzute la alin. (10) sunt stabilite prin normele 
metodologice. 
    (12) În situaŃia în care agricultorul care aplică regimul 
special realizează livrări intracomunitare cu produse agricole, 
prestări de servicii intracomunitare, achiziŃii intracomunitare de 
bunuri, achiziŃii de servicii intracomunitare, acesta are 
următoarele obligaŃii: 
    a) să se înregistreze în scopuri de TVA conform art. 317, 
dacă efectuează operaŃiunile prevăzute la art. 317 alin. (1) şi 
(2); 
    b) să depună decontul special de taxă prevăzut la art. 324, 
pentru achiziŃiile intracomunitare de bunuri şi achiziŃiile de 
servicii intracomunitare prevăzute la art. 324 alin. (1), pe care 
le efectuează; 
    c) să depună declaraŃia recapitulativă prevăzută la art. 325 
pentru operaŃiunile pe care le efectuează prevăzute la art. 325 
alin. (1). 



    (13) În situaŃia în care o persoană impozabilă realizează 
atât activităŃi prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d), pentru care 
aplică regimul special prevăzut de prezentul articol, cât şi alte 
activităŃi economice pentru care nu se poate aplica regimul 
special pentru agricultori, poate aplica regimul special de 
scutire pentru întreprinderile mici, în condiŃiile art. 310, pentru 
activităŃile pentru care nu se aplică regimul special pentru 
agricultori. 
    (14) Persoana impozabilă prevăzută la alin. (13) care se 
înregistrează în scopuri de TVA conform art. 316, prin opŃiune 
conform art. 316 alin. (1) lit. c) sau ca urmare a depăşirii 
plafonului de scutire prevăzut la art. 310 din alte activităŃi 
economice decât cele prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d), nu mai 
poate aplica regimul special pentru agricultori de la data 
înregistrării în scopuri de TVA sau de la data la care ar fi fost 
înregistrată dacă avea obligaŃia de a solicita înregistrarea 
conform art. 310 alin. (6) şi nu solicită sau solicită cu întârziere 
înregistrarea în scopuri de TVA. În cazul înregistrării în scopuri 
de TVA, prin normele metodologice se stabilesc ajustările de 
efectuat pentru achiziŃiile destinate activităŃii pentru care nu a 
fost aplicat regimul special pentru agricultori. În situaŃia în care 
agricultorul nu solicită sau solicită înregistrarea cu întârziere, 
organul fiscal competent aplică dispoziŃiile art. 310 alin. (6) lit. 
a) şi b). Organul fiscal competent va opera radierea din 
Registrul agricultorilor care aplică regimul special a 
agricultorilor care sunt înregistraŃi în scopuri de TVA conform 
art. 316, în termen de 3 zile de la data la care înregistrarea se 
consideră valabilă. 
    (15) Agricultorul care aplică regimul special poate opta 
oricând pentru aplicarea regimului normal de taxă, în condiŃiile 
prevăzute prin norme, prin depunerea la organul fiscal 
competent a unei notificări în acest sens, caz în care organul 
fiscal competent operează radierea agricultorului din Registrul 
agricultorilor care aplică regimul special până la data de 1 a 
lunii următoare celei în care a fost depusă notificarea. După 
exercitarea opŃiunii de aplicare a regimului normal de taxă, 
agricultorul nu mai poate aplica din nou regimul special pentru 
o perioadă de cel puŃin 2 ani de la data înregistrării în scopuri 
de TVA. 



    (16) În cazul în care, după expirarea perioadei prevăzute la 
alin. (15), agricultorul optează din nou pentru aplicarea 
regimului special pentru agricultori, acesta trebuie să depună 
la organele fiscale competente o notificare în acest sens. 
Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care 
optează pentru aplicarea regimului special pentru agricultori 
pot solicita scoaterea din evidenŃa persoanelor înregistrate în 
scopuri de TVA în vederea aplicării regimului special. 
Solicitarea se poate depune la organele fiscale competente 
între data de 1 şi 10 a fiecărei luni următoare perioadei fiscale 
aplicate de persoana impozabilă, anularea înregistrării fiind 
valabilă de la data comunicării deciziei privind anularea 
înregistrării în scopuri de TVA. Organele fiscale competente au 
obligaŃia de a soluŃiona solicitările de scoatere a persoanelor 
impozabile din evidenŃa persoanelor înregistrate în scopuri de 
TVA cel târziu până la finele lunii în care a fost depusă 
solicitarea şi de a înscrie agricultorul în Registrul agricultorilor 
care aplică regimul special. În cazul persoanelor impozabile 
înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316, până la 
comunicarea deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de 
TVA, acestora le revin toate drepturile şi obligaŃiile aferente 
persoanelor înregistrate. Persoana impozabilă care a solicitat 
scoaterea din evidenŃa persoanelor înregistrate în scopuri de 
TVA are obligaŃia să depună ultimul decont de taxă prevăzut la 
art. 323, indiferent de perioada fiscală aplicată conform art. 
322, până la data de 25 a lunii următoare celei în care a fost 
comunicată decizia de anulare a înregistrării în scopuri de 
TVA. În ultimul decont de taxă depus, persoanele impozabile 
care solicită scoaterea din evidenŃa persoanelor înregistrate în 
scopuri de TVA au obligaŃia să evidenŃieze valoarea rezultată 
ca urmare a efectuării tuturor ajustărilor de taxă, persoanele 
impozabile care aplică regimul special pentru agricultori 
neavând drept de deducere pentru bunurile/serviciile alocate 
activităŃilor supuse acestui regim. 
    (17) Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA 
conform art. 316, cărora agricultorul care aplică regimul 
special le livrează produsele agricole prevăzute la alin. (1) lit. 
e) sau le prestează serviciile agricole prevăzute la alin. (1) lit. 
d), au dreptul la deducerea compensaŃiei în cotă forfetară 



achitată agricultorului care aplică regimul special, în aceleaşi 
limite şi condiŃii aplicabile pentru deducerea TVA, conform art. 
297 - 301. 
    (18) Persoanele impozabile nestabilite în România şi 
neînregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 au dreptul la 
restituirea compensaŃiei în cotă forfetară, achitată agricultorului 
care aplică regimul special, în aceleaşi limite şi condiŃii 
aplicabile persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de 
TVA conform art. 316. Prin ordin al preşedintelui ANAF se 
stabileşte procedura de restituire a compensaŃiei în cotă 
forfetară către persoanele impozabile nestabilite în România şi 
neînregistrate în scopuri de TVA conform art. 316." 
 

 Art. V - Persoanele impozabile care sunt înregistra te în 
scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2 015 
privind Codul fiscal, cu modific ările şi complet ările 
ulterioare, la data intr ării în vigoare a prevederilor art. I 
pct. 31 şi care îndeplinesc condi Ńiile pentru aplicarea 
regimului special pentru agricultori, pot solicita scoaterea 
din eviden Ńa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în 
vederea aplic ării regimului special pentru agricultori. 
Solicitarea se poate depune la organele fiscale 
competente între data de 1 şi 10 a fiec ărei luni urm ătoare 
perioadei fiscale aplicate de persoana impozabil ă, în 
conformitate cu prevederile art. 322 din Legea nr. 
227/2015. Anularea va fi valabil ă de la data comunic ării 
deciziei privind anularea înregistr ării în scopuri de TVA. 
Organele fiscale competente au obliga Ńia de a solu Ńiona 
solicit ările de scoatere a persoanelor impozabile din 
eviden Ńa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA cel 
târziu pân ă la finele lunii în care a fost depus ă solicitarea 
şi de a înscrie agricultorul în Registrul agricultor ilor care 
aplic ă regimul special. Pân ă la comunicarea deciziei de 
anulare a înregistr ării în scopuri de TVA, persoanei 
impozabile îi revin toate drepturile şi obliga Ńiile 
persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform art. 
316 din Legea nr. 227/2015. Persoana impozabil ă care a 
solicitat scoaterea din eviden Ńă are obliga Ńia să depun ă 
ultimul decont de tax ă prevăzut la art. 323 din Legea nr. 

 



227/2015, indiferent de perioada fiscal ă aplicat ă conform 
art. 322 din Legea nr. 227/2015, pân ă la data de 25 a lunii 
urm ătoare celei în care a fost comunicat ă decizia de 
anulare a înregistr ării în scopuri de TVA. În ultimul decont 
de tax ă depus, persoanele impozabile au obliga Ńia să 
eviden Ńieze valoarea rezultat ă ca urmare a efectu ării 
tuturor ajust ărilor de tax ă, conform titlului VII "Taxa pe 
valoarea ad ăugat ă" din Legea nr. 227/2015, persoana 
impozabil ă care aplic ă regimul special pentru agricultori 
neavând drept de deducere pentru bunurile/serviciil e 
alocate activit ăŃilor supuse acestui regim . 

Art. 316 - Înregistrarea persoanelor impozabile în scopuri 
de TVA 
  (11) Organele fiscale competente anulează înregistrarea unei 
persoane în scopuri de TVA, conform prezentului articol: 
  b) dacă a intrat în inactivitate temporară, înscrisă în registrul 
comerŃului, potrivit legii, de la data înscrierii menŃiunii privind 
inactivitatea temporară în registrul comerŃului; 

  32. La articolul 316 alineatul (11), litera b) se  abrog ă. 
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g) în situaŃia persoanelor impozabile care solicită scoaterea 
din evidenŃa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în 
vederea aplicării regimului special de scutire prevăzut la art. 
310; 

33. La articolul 316 alineatul (11), litera g) se m odific ă şi va 
avea urm ătorul cuprins:  
    "g) în situaŃia persoanelor impozabile care solicită scoaterea 
din evidenŃa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în 
vederea aplicării regimului special de scutire prevăzut la art. 
310 sau a regimului special pentru agricultori prevăzut la art. 
3151;". 
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 (12) Procedura de anulare a înregistrării în scopuri de TVA 
este stabilită prin normele procedurale în vigoare. După 
anularea înregistrării în scopuri de TVA conform alin. (11) lit. a) 
- e) şi h), la solicitarea persoanelor impozabile organele fiscale 
competente înregistrează persoanele impozabile în scopuri de 
TVA aplicând prevederile alin. (9) astfel: 
    a) în situaŃiile prevăzute la alin. (11) lit. a) şi b),  dacă 
încetează situaŃia care a condus la anulare, de la data 
comunicării deciziei de înregistrare în scopuri de TVA; 
 

34. La articolul 316 alineatul (12), litera a) se m odific ă şi va 
avea urm ătorul cuprins:  
    
 
 
 
 "a) în situaŃia prevăzută la alin. (11) lit. a), dacă încetează 
situaŃia care a condus la anulare, de la data comunicării 
deciziei de înregistrare în scopuri de TVA;". 
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  Art. 317 - Înregistrarea în scopuri de TVA a alto r 
persoane care efectueaz ă achizi Ńii intracomunitare sau 
pentru servicii  

35. La articolul 317, alineatele (1), (2), (8), (10 ) şi (11) se 
modific ă şi vor avea urm ătorul cuprins:  
    "(1) Are obligaŃia să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, 
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    (1) Are obligaŃia să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, 
conform prezentului articol: 
    a) persoana impozabilă care are sediul activităŃii economice 
în România şi persoana juridică neimpozabilă stabilită în 
România, neînregistrate şi care nu au obligaŃia să se 
înregistreze conform art. 316 şi care nu sunt deja înregistrate 
conform lit. b) ori c)  sau alin. (2), care efectuează o achiziŃie 
intracomunitară taxabilă în România, înainte de efectuarea 
achiziŃiei intracomunitare, dacă valoarea achiziŃiei 
intracomunitare respective depăşeşte plafonul pentru achiziŃii 
intracomunitare în anul calendaristic în care are loc achiziŃia 
intracomunitară; 
    b) persoana impozabilă care are sediul activităŃii economice 
în România, neînregistrată şi care nu are obligaŃia să se 
înregistreze conform art. 316 şi care nu este deja înregistrată 
conform lit. a) sau c) ori a alin. (2), dacă prestează servicii care 
au locul în alt stat membru, pentru care beneficiarul serviciului 
este persoana obligată la plata taxei conform echivalentului din 
legislaŃia altui stat membru al art. 307 alin. (2), înainte de 
prestarea serviciului; 
    c) persoana impozabilă care îşi are stabilit sediul activităŃii 
economice în România, care nu este înregistrată şi nu are 
obligaŃia să se înregistreze conform art. 316 şi care nu este 
deja înregistrată conform lit. a) sau b) ori a alin. (2), dacă 
primeşte de la un prestator, persoană impozabilă stabilită în alt 
stat membru, servicii pentru care este obligată la plata taxei în 
România conform art. 307 alin. (2), înaintea primirii serviciilor 
respective. 
    
 
 
 
 
 (2) Persoana impozabilă care are sediul activităŃii economice 
în România, dacă nu este înregistrată şi nu este obligată să se 
înregistreze conform art. 316, şi persoana juridică 
neimpozabilă stabilită în România pot solicita să se 
înregistreze, conform prezentului articol, în cazul în care 
realizează achiziŃii intracomunitare, conform art. 268 alin. (6). 

conform prezentului articol: 
    a) persoana impozabilă care are sediul activităŃii economice 
în România şi persoana juridică neimpozabilă stabilită în 
România, neînregistrate şi care nu au obligaŃia să se 
înregistreze conform art. 316 şi care nu sunt deja înregistrate 
conform lit. b) - d) sau alin. (2), care efectuează o achiziŃie 
intracomunitară taxabilă în România, înainte de efectuarea 
achiziŃiei intracomunitare, dacă valoarea achiziŃiei 
intracomunitare respective depăşeşte plafonul pentru achiziŃii 
intracomunitare în anul calendaristic în care are loc achiziŃia 
intracomunitară; 
    b) persoana impozabilă care are sediul activităŃii economice 
în România, neînregistrată şi care nu are obligaŃia să se 
înregistreze conform art. 316 şi care nu este deja înregistrată 
conform lit. a), c) sau d)  ori a alin. (2), dacă prestează servicii 
care au locul în alt stat membru, pentru care beneficiarul 
serviciului este persoana obligată la plata taxei conform 
echivalentului din legislaŃia altui stat membru al art. 307 alin. 
(2), înainte de prestarea serviciului; 
    c) persoana impozabilă care îşi are stabilit sediul activităŃii 
economice în România, care nu este înregistrată şi nu are 
obligaŃia să se înregistreze conform art. 316 şi care nu este 
deja înregistrată conform lit. a), b) sau d ) ori a alin. (2), dacă 
primeşte de la un prestator, persoană impozabilă stabilită în alt 
stat membru, servicii pentru care este obligată la plata taxei în 
România conform art. 307 alin. (2), înaintea primirii serviciilor 
respective; 
    d) persoana impozabilă care aplică regimul special pentru 
agricultori prevăzut la art. 3151, care nu este deja înregistrată 
conform lit. a) - c) ori a alin. (2), dacă efectuează livrări 
intracomunitare de bunuri prevăzute la art. 3151 alin. (8) lit. c) 
sau d), înainte de livrarea bunurilor. 
    (2) Persoana impozabilă care are sediul activităŃii 
economice în România, dacă nu este înregistrată şi nu este 
obligată să se înregistreze conform art. 316, şi persoana 
juridică neimpozabilă stabilită în România pot solicita să se 
înregistreze, conform prezentului articol, în cazul în care 
realizează achiziŃii intracomunitare, conform art. 268 alin. (6) 
sau art. 315 1 alin. (10). 



  
 
 
(8) Persoana înregistrată conform alin. (1) lit. b) şi c)  poate 
solicita anularea înregistrării sale oricând după expirarea 
anului calendaristic în care a fost înregistrată, cu excepŃia 
situaŃiei în care trebuie să rămână înregistrată conform alin. (5) 
- (7). 
     
    
 (10) Înregistrarea în scopuri de TVA conform prezentului 
articol nu conferă persoanei impozabile calitatea de persoană 
înregistrată normal în scopuri de TVA, acest cod fiind utilizat 
numai pentru achiziŃii intracomunitare sau pentru serviciile 
prevăzute la art. 278 alin. (2), primite de la persoane 
impozabile stabilite în alt stat membru sau prestate către 
persoane impozabile stabilite în alt stat membru. 
    (11) Prevederile art. 316 alin. (11) lit. a), b) şi f) se aplică 
corespunzător şi pentru persoanele înregistrate în scopuri de 
TVA conform prezentului articol. 
 

    
....................................................................................................
.............................................. 
    (8) Persoana înregistrată conform alin. (1) lit. b) - d) poate 
solicita anularea înregistrării sale oricând după expirarea 
anului calendaristic în care a fost înregistrată, cu excepŃia 
situaŃiei în care trebuie să rămână înregistrată conform alin. (5) 
- (7). 
    
................................................................................................. 
    (10) Înregistrarea în scopuri de TVA conform prezentului 
articol nu conferă persoanei impozabile calitatea de persoană 
înregistrată normal în scopuri de TVA, acest cod fiind utilizat 
numai pentru operaŃiunile prevăzute la alin. (1) şi (2). 
     
 
 
(11) Prevederile art. 316 alin. (11) lit. a) şi f) şi alin. (12) lit. a) 
se aplică corespunzător şi pentru persoanele înregistrate în 
scopuri de TVA conform prezentului articol." 
 



Art. 324 - Decontul special de tax ă şi alte declara Ńii 
 

(4) Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, 
conform art. 316, a căror cifră de afaceri, astfel cum este 
prevăzută la art. 310 alin. (2), realizată la finele unui an 
calendaristic este inferioară sumei de 220.000 lei, trebuie să 
comunice printr-o notificare scrisă organelor fiscale de care 
aparŃin, până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor, 
următoarele informaŃii: 
    a) suma totală a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii 
către persoane înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 
316, precum şi suma taxei aferente; 
    b) suma totală a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii 
către persoane care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA, 
conform art. 316, precum şi suma taxei aferente. 
    (5) Persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA, 
conform art. 316, a căror cifră de afaceri, astfel cum este 
prevăzută la art. 310 alin. (2), dar excluzând veniturile obŃinute 
din vânzarea de bilete de transport internaŃional rutier de 
persoane, realizată la finele unui an calendaristic, este 
inferioară sumei de 220.000 lei, trebuie să comunice printr-o 
notificare scrisă organelor fiscale competente, până la data de 
25 februarie inclusiv a anului următor, următoarele informaŃii: 
    a) suma totală a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii 
către persoane înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 
316; 
    b) suma totală a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii 
către persoane care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA, 
conform art. 316; 
    c) suma totală şi taxa aferentă achiziŃiilor de la persoane 
înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316; 
    d) suma totală a achiziŃiilor de la persoane care nu sunt 
înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316. 
    (6) Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA 
conform art. 316, care prestează servicii de transport 
internaŃional, trebuie să comunice printr-o notificare scrisă 
organelor fiscale competente, până la data de 25 februarie 
inclusiv a anului următor, suma totală a veniturilor obŃinute din 
vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaŃional de 

Art. VI - Aplicarea prevederilor art. 324 alin. (4)  - (6) din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific ările şi 
complet ările ulterioare, se suspend ă până la data de 31 
decembrie 2019. 

 



persoane cu locul de plecare din România. 

 Art. 325 - Declara Ńia recapitulativ ă 
    (1) Orice persoană impozabilă înregistrată în scopuri de 
TVA conform art. 316 sau 317 trebuie să întocmească şi să 
depună la organele fiscale competente, până la data de 25 
inclusiv a lunii următoare unei luni calendaristice, o declaraŃie 
recapitulativă în care menŃionează: 
 

36. La articolul 325 alineatul (1), dup ă litera e) se adaug ă o 
nouă liter ă, litera f), cu urm ătorul cuprins:  
     
 
 
 
 
 
"f) livrările intracomunitare de bunuri prevăzute la art. 
3151 alin. (8) lit. c) şi d)." 
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(3) DeclaraŃia recapitulativă cuprinde următoarele informaŃii: 
    a) codul de identificare în scopuri de TVA al persoanei 
impozabile din România, pe baza căruia respectiva persoană 
a efectuat livrări intracomunitare de bunuri în condiŃiile 
menŃionate la art. 294 alin. (2) lit. a), a prestat servicii în 
condiŃiile stabilite la art. 278 alin. (2), altele decât cele scutite 
de TVA în statul membru în care acestea sunt impozabile, a 
efectuat achiziŃii intracomunitare taxabile de bunuri din alt stat 
membru sau a achiziŃionat serviciile prevăzute la art. 278 alin. 
(2), altele decât cele scutite de TVA; 
    b) codul de identificare în scopuri de TVA al persoanei care 
achiziŃionează bunurile sau primeşte serviciile în alt stat 
membru decât România, pe baza căruia furnizorul sau 
prestatorul din România i-a efectuat o livrare intracomunitară 
scutită de TVA conform art. 294 alin. (2) lit. a) sau prestările de 
servicii prevăzute la art. 278 alin. (2), altele decât cele scutite 
de TVA; 
     
 
c) codul de identificare în scopuri de TVA din alt stat membru 
atribuit furnizorului/prestatorului care efectuează o livrare 
intracomunitară/o prestare de servicii în condiŃiile stabilite la 
art. 278 alin. (2) sau, după caz, doar codul statului membru din 
care are loc livrarea intracomunitară sau prestarea de servicii, 
în cazul în care furnizorul/prestatorul nu şi-a îndeplinit obligaŃia 
de înregistrare în scopuri de TVA în statul respectiv, pentru 
persoanele din România care realizează achiziŃii 
intracomunitare taxabile sau achiziŃionează serviciile 
prevăzute la art. 278 alin. (2), altele decât cele scutite de TVA; 
    d) codul de identificare în scopuri de TVA din România al 
persoanei impozabile care efectuează un transfer în alt stat 
membru şi pe baza căruia a efectuat acest transfer, în 
conformitate cu art. 294 alin. (2) lit. d), precum şi codul de 
identificare în scopuri de TVA al persoanei impozabile din 
statul membru în care s-a încheiat expedierea sau transportul 
bunurilor; 
    

    37. La articolul 325, alineatul (3) se modific ă şi va avea 
urm ătorul cuprins:  
   "(3) DeclaraŃia recapitulativă cuprinde următoarele informaŃii: 
    a) codul de identificare în scopuri de TVA al persoanei 
impozabile din România, pe baza căruia respectiva persoană 
a efectuat livrări intracomunitare de bunuri în condiŃiile 
menŃionate la art. 294 alin. (2) lit. a) sau la art. 3151 alin. (8) lit. 
c), a prestat servicii în condiŃiile stabilite la art. 278 alin. (2), 
altele decât cele scutite de TVA în statul membru în care 
acestea sunt impozabile, a efectuat achiziŃii intracomunitare 
taxabile de bunuri din alt stat membru sau a achiziŃionat 
serviciile prevăzute la art. 278 alin. (2), altele decât cele scutite 
de TVA; 
    b) codul de identificare în scopuri de TVA al persoanei care 
achiziŃionează bunurile sau primeşte serviciile în alt stat 
membru decât România, pe baza căruia furnizorul sau 
prestatorul din România i-a efectuat o livrare intracomunitară 
scutită de TVA conform art. 294 alin. (2) lit. a), o livrare 
intracomunitară în condiŃiile art. 3151 alin. (8) lit. c) sau 
prestările de servicii prevăzute la art. 278 alin. (2), altele decât 
cele scutite de TVA; 
    c) codul de identificare în scopuri de TVA din alt stat 
membru atribuit furnizorului/prestatorului care efectuează o 
livrare intracomunitară/o prestare de servicii în condiŃiile 
stabilite la art. 278 alin. (2) sau, după caz, doar codul statului 
membru din care are loc livrarea intracomunitară sau 
prestarea de servicii, în cazul în care furnizorul/prestatorul nu 
şi-a îndeplinit obligaŃia de înregistrare în scopuri de TVA în 
statul respectiv, pentru persoanele din România care 
realizează achiziŃii intracomunitare taxabile sau achiziŃionează 
serviciile prevăzute la art. 278 alin. (2), altele decât cele scutite 
de TVA; 
d) codul de identificare în scopuri de TVA din România al 
persoanei impozabile care efectuează un transfer în alt stat 
membru şi pe baza căruia a efectuat acest transfer, în 
conformitate cu art. 294 alin. (2) lit. d) sau art. 3151 alin. (8) lit. 
d), precum şi codul de identificare în scopuri de TVA al 
persoanei impozabile din statul membru în care s-a încheiat 
expedierea sau transportul bunurilor; 
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 e) codul de identificare în scopuri de TVA din statul membru 
în care a început expedierea sau transportul bunurilor al 
persoanei impozabile care efectuează în România o achiziŃie 
intracomunitară taxabilă conform art. 273 alin. (2) lit. a) sau, 
după caz, doar codul statului membru respectiv, în cazul în 
care persoana impozabilă nu este identificată în scopuri de 
TVA în acel stat membru, precum şi codul de identificare în 
scopuri de TVA din România al acestei persoane; 
    f) pentru livrările intracomunitare de bunuri scutite de TVA 
conform art. 294 alin. (2) lit. a) şi pentru prestările de servicii 
prevăzute la art. 278 alin. (2), altele decât cele scutite de TVA 
în statul membru în care acestea sunt impozabile, valoarea 
totală a livrărilor/prestărilor pe fiecare client în parte; 
    g) pentru livrările intracomunitare de bunuri ce constau în 
transferuri scutite conform art. 294 alin. (2) lit. d), valoarea 
totală a livrărilor, determinată în conformitate cu prevederile 
art. 286 alin. (1) lit. c), pe fiecare cod de identificare în scopuri 
de TVA atribuit persoanei impozabile de statul membru în care 
s-a încheiat expedierea sau transportul bunurilor; 
    h) pentru achiziŃiile intracomunitare taxabile, valoarea totală 
pe fiecare furnizor în parte; 
    i) pentru achiziŃiile intracomunitare asimilate care urmează 
unui transfer din alt stat membru, valoarea totală a acestora 
stabilită în conformitate cu prevederile art. 286 alin. (1) lit. c), 
pe fiecare cod de identificare în scopuri de TVA atribuit 
persoanei impozabile de statul membru în care a început 
expedierea sau transportul bunurilor sau, după caz, pe codul 
statului membru respectiv, în cazul în care persoana 
impozabilă nu este identificată în scopuri de TVA în acel stat 
membru; 
   
 
 
  j) pentru achiziŃiile de servicii prevăzute la art. 278 alin. (2), 
altele decât cele scutite de TVA, valoarea totală a acestora pe 
fiecare prestator în parte; 
    k) valoarea ajustărilor de TVA efectuate în conformitate cu 
prevederile art. 287 şi 288.    Acestea se declară pentru luna 
calendaristică în cursul căreia regularizarea a fost comunicată 

    e) codul de identificare în scopuri de TVA din statul membru 
în care a început expedierea sau transportul bunurilor al 
persoanei impozabile care efectuează în România o achiziŃie 
intracomunitară taxabilă conform art. 273 alin. (2) lit. a) sau, 
după caz, doar codul statului membru respectiv, în cazul în 
care persoana impozabilă nu este identificată în scopuri de 
TVA în acel stat membru, precum şi codul de identificare în 
scopuri de TVA din România al acestei persoane; 
    f) pentru livrările intracomunitare de bunuri scutite de TVA 
conform art. 294 alin. (2) lit. a), pentru livrările intracomunitare 
prevăzute la art. 3151 alin. (8) lit. c) şi pentru prestările de 
servicii prevăzute la art. 278 alin. (2), altele decât cele scutite 
de TVA în statul membru în care acestea sunt impozabile, 
valoarea totală a livrărilor/prestărilor pe fiecare client în parte; 
    g) pentru livrările intracomunitare de bunuri ce constau în 
transferuri scutite conform art. 294 alin. (2) lit. d) şi pentru 
livrările intracomunitare prevăzute la art. 3151 alin. (8) lit. d) 
valoarea totală a livrărilor, determinată în conformitate cu 
prevederile art. 286 alin. (1) lit. c), pe fiecare cod de 
identificare în scopuri de TVA atribuit persoanei impozabile de 
statul membru în care s-a încheiat expedierea sau transportul 
bunurilor; 
    h) pentru achiziŃiile intracomunitare taxabile, valoarea totală 
pe fiecare furnizor în parte; 
    i) pentru achiziŃiile intracomunitare asimilate care urmează 
unui transfer din alt stat membru, valoarea totală a acestora 
stabilită în conformitate cu prevederile art. 286 alin. (1) lit. c), 
pe fiecare cod de identificare în scopuri de TVA atribuit 
persoanei impozabile de statul membru în care a început 
expedierea sau transportul bunurilor sau, după caz, pe codul 
statului membru respectiv, în cazul în care persoana 
impozabilă nu este identificată în scopuri de TVA în acel stat 
membru; 
    j) pentru achiziŃiile de servicii prevăzute la art. 278 alin. (2), 
altele decât cele scutite de TVA, valoarea totală a acestora pe 
fiecare prestator în parte; 
    k) valoarea ajustărilor de TVA efectuate în conformitate cu 
prevederile art. 287 şi 288. Acestea se declară pentru luna 
calendaristică în cursul căreia regularizarea a fost comunicată 



clientului. 
 

clientului." 
 

Art. 329 - Registrul operatorilor intracomunitari  
    (1) Registrul operatorilor intracomunitari, înfiinŃat şi 
organizat în cadrul A.N.A.F., cuprinde toate persoanele 
impozabile şi persoanele juridice neimpozabile care 
efectuează operaŃiuni intracomunitare, respectiv: 
    a) livrări intracomunitare de bunuri care au locul în România 
potrivit art. 275 alin. (1) lit. a) şi care sunt scutite de taxă în 
condiŃiile prevăzute la art. 294 alin. (2) lit. a) şi d); 
    b) livrări ulterioare de bunuri efectuate în cadrul unei 
operaŃiuni triunghiulare prevăzute la art. 276 alin. (5), efectuate 
în statul membru de sosire a bunurilor şi care se declară drept 
livrări intracomunitare cu cod T în România; 
    c) prestări de servicii intracomunitare, respectiv servicii 
pentru care se aplică prevederile art. 278 alin. (2), efectuate de 
persoane impozabile stabilite în România în beneficiul unor 
persoane impozabile nestabilite în România, dar stabilite în 
Uniunea Europeană, altele decât cele scutite de TVA în statul 
membru în care acestea sunt impozabile; 
    d) achiziŃii intracomunitare de bunuri taxabile care au locul 
în România potrivit prevederilor art. 276; 
    e) achiziŃii intracomunitare de servicii, respectiv cele pentru 
care se aplică prevederile art. 278 alin. (2), efectuate în 
beneficiul unor persoane impozabile stabilite în România, 
inclusiv persoane juridice neimpozabile înregistrate în scopuri 
de TVA potrivit art. 316 sau 317, de către persoane impozabile 
nestabilite în România, dar stabilite în Uniunea Europeană, şi 
pentru care beneficiarul are obligaŃia plăŃii taxei potrivit art. 307 
alin. (2). 
    (2) La data solicitării înregistrării în scopuri de TVA potrivit 
art. 316 sau 317 persoanele impozabile şi persoanele juridice 
neimpozabile vor solicita organului fiscal competent şi 
înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari dacă 
intenŃionează să efectueze una sau mai multe operaŃiuni 
intracomunitare, de natura celor prevăzute la alin. (1). 
    (3) Persoanele înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 
316 şi 317 vor solicita înscrierea în Registrul operatorilor 
intracomunitari dacă intenŃionează să efectueze una sau mai 

    38. Articolul 329 se abrog ă. 
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multe operaŃiuni intracomunitare de natura celor prevăzute la 
alin. (1), înainte de efectuarea respectivelor operaŃiuni. 
    (4) În vederea înscrierii în Registrul operatorilor 
intracomunitari, persoanele impozabile şi persoanele juridice 
neimpozabile trebuie să depună la organul fiscal competent o 
cerere de înregistrare însoŃită şi de alte documente 
doveditoare, stabilite prin ordin al preşedintelui A.N.A.F. În 
cazul persoanelor impozabile este obligatorie prezentarea 
cazierului judiciar eliberat de autoritatea competentă din 
România al asociaŃilor, cu excepŃia societăŃilor pe acŃiuni, şi al 
administratorilor. 
    (5) În cazul persoanelor prevăzute la alin. (2), organul fiscal 
va analiza şi va dispune aprobarea sau respingerea motivată a 
cererii de înregistrare în Registrul operatorilor intracomunitari, 
odată cu înregistrarea în scopuri de TVA sau, după caz, odată 
cu comunicarea deciziei de respingere a cererii de înregistrare 
în scopuri de TVA. 
    (6) În cazul persoanelor prevăzute la alin. (3), organul fiscal 
va verifica îndeplinirea condiŃiei prevăzute la alin. (8) lit. b) şi 
va dispune aprobarea sau respingerea de îndată a cererii. 
    (7) Aprobarea sau respingerea cererii de înscriere în 
Registrul operatorilor intracomunitari se face prin decizie 
emisă de organul fiscal competent, care se comunică 
solicitantului conform Codului de procedură fiscală. 
Înregistrarea în Registrul operatorilor intracomunitari produce 
efecte începând cu data comunicării deciziei în condiŃiile 
prevăzute de Codul de procedură fiscală. 
    (8) Nu pot fi înscrise în Registrul operatorilor intracomunitari: 
    a) persoanele impozabile şi persoanele juridice 
neimpozabile care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA 
conform art. 316 sau 317; 
    b) persoanele impozabile care au ca asociat sau 
administrator o persoană împotriva căreia s-a pus în mişcare 
acŃiunea penală şi/sau care are înscrise în cazierul judiciar 
infracŃiuni în legătură cu oricare dintre operaŃiunile prevăzute 
la alin. (1). 
    (9) Persoanele impozabile înscrise în Registrul operatorilor 
intracomunitari au obligaŃia ca, în termen de 30 de zile de la 
data modificării listei administratorilor, să depună la organul 



fiscal competent cazierul judiciar al noilor administratori. 
Persoanele impozabile înscrise în Registrul operatorilor 
intracomunitari, cu excepŃia societăŃilor pe acŃiuni, au obligaŃia 
ca, în termen de 30 de zile de la data modificării listei 
asociaŃilor, să depună la organul fiscal competent cazierul 
judiciar al noilor asociaŃi care deŃin minimum 5% din capitalul 
social al societăŃii. 
    (10) Organul fiscal competent va radia din Registrul 
operatorilor intracomunitari persoanele impozabile care depun 
o cerere în acest sens. 
    (11) Organul fiscal competent va radia din oficiu din 
Registrul operatorilor intracomunitari: 
    a) persoanele impozabile şi persoanele juridice 
neimpozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a 
fost anulat din oficiu de organele fiscale competente potrivit 
prevederilor art. 316 alin. (11); 
    b) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA 
conform art. 316 care nu au efectuat nicio operaŃiune de 
natura celor prevăzute la alin. (1) în anul calendaristic 
precedent şi nici în anul curent până la data radierii din 
registru, cu excepŃia celor care au fost înscrise în Registrul 
operatorilor intracomunitari în această perioadă; 
    c) persoanele înregistrate conform art. 316 sau 317 care 
solicită anularea înregistrării în scopuri de TVA, potrivit legii; 
    d) persoanele impozabile care au ca asociat sau 
administrator o persoană împotriva căreia s-a pus în mişcare 
acŃiunea penală în legătură cu oricare dintre operaŃiunile 
prevăzute la alin. (1); 
    e) persoanele impozabile care nu respectă obligaŃia 
prevăzută la alin. (9). 
    (12) Radierea din Registrul operatorilor intracomunitari se 
face în baza deciziei emise de către organul fiscal competent 
sau în baza deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de 
TVA, după caz, care se comunică solicitantului conform 
Codului de procedură fiscală. Radierea din Registrul 
operatorilor intracomunitari produce efecte începând cu data 
comunicării deciziei în condiŃiile prevăzute de Codul de 
procedură fiscală sau cu data anulării înregistrării în scopuri de 
TVA, după caz. 



    (13) Persoanele radiate din Registrul operatorilor 
intracomunitari conform alin. (10) şi (11) pot solicita 
reînscrierea în acest registru după înlăturarea cauzelor care 
au determinat radierea, dacă intenŃionează să efectueze una 
sau mai multe operaŃiuni intracomunitare, de natura celor 
prevăzute la alin. (1). Reînscrierea în Registrul operatorilor 
intracomunitari se efectuează de către organele fiscale în 
condiŃiile prevăzute de prezentul articol. De asemenea pot 
solicita înregistrarea în Registrul operatorilor intracomunitari 
persoanele prevăzute la alin. (8) lit. a), dacă la data solicitării 
sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 sau 317, 
precum şi persoanele prevăzute la alin. (8) lit. b), după 
înlăturarea cauzelor pentru care persoanele respective nu au 
fost eligibile pentru înscrierea în registru. 
    (14) Persoanele impozabile înregistrate în Registrul 
operatorilor intracomunitari îşi păstrează această calitate, în 
cazul modificării tipului de înregistrare în scopuri de TVA, 
conform art. 316 sau 317, cu actualizarea corespunzătoare a 
informaŃiilor din acest registru. 
    (15) Organizarea şi funcŃionarea Registrului operatorilor 
intracomunitari, inclusiv procedura de înscriere şi de radiere 
din acest registru, se aprobă prin ordin al preşedintelui 
A.N.A.F. 
    (16) Persoanele care nu figurează în Registrul operatorilor 
intracomunitari nu au un cod valabil de TVA pentru operaŃiuni 
intracomunitare, chiar dacă acestea sunt înregistrate în 
scopuri de TVA conform art. 316 sau 317. 
    (17) În sensul prezentului articol, prin asociaŃi se înŃelege 
asociaŃii care deŃin minimum 5% din capitalul social al 
societăŃii. 
 
Art. 456 *) – Scutiri  
 
 (5)**) În cazul scutirilor prevăzute la alin. (1) lit. r) şi s): 
 
    b) scutirea se acordă pentru întreaga clădire de domiciliu 
deŃinută în comun cu soŃul sau soŃia, pentru clădirile aflate în 
proprietatea persoanelor menŃionate la alin. (1) lit. s). În 
situaŃia în care o cotă-parte din clădirea de domiciliu aparŃine 

39. La articolul 456 alineatul (5), partea introduc tiv ă şi 
litera b) se modific ă şi vor avea urm ătorul cuprins:  
    "(5) În cazul scutirilor prevăzute la alin. (1) lit. r), s) şi t): 
 ................................................................................................... 
    b) scutirea se acordă pentru întreaga clădire de domiciliu 
deŃinută în comun cu soŃul sau soŃia, pentru clădirile aflate în 
proprietatea persoanelor menŃionate la alin. (1) lit. s) şi t). În 
situaŃia în care o cotă-parte din clădirea de domiciliu aparŃine 
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unor terŃi, scutirea nu se acordă pentru cota-parte deŃinută de 
aceşti terŃi. 
 

unor terŃi, scutirea nu se acordă pentru cota-parte deŃinută de 
aceşti terŃi." 
 

  
    t) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea 
persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I 
de invaliditate, respectiv a reprezentanŃilor legali ai minorilor cu handicap grav sau 
accentuat şi ai minorilor încadraŃi în gradul I de invaliditate; 

 

  

Art. 464 – Scutiri 
 (5)**) În cazul scutirilor prevăzute la alin. (1) lit. r) şi s): 
 
    b) scutirea se acordă pentru terenul aferent clădirii de 
domiciliu aflate în proprietatea persoanelor prevăzute la alin. 
(1) lit. s), deŃinute în comun cu soŃul sau soŃia. În situaŃia în 
care o cotă-parte din terenul respectiv aparŃine unor terŃi, 
scutirea nu se acordă pentru cota-parte deŃinută de aceşti terŃi. 
 

40. La articolul 464 alineatul (5), partea introduc tiv ă şi 
litera b) se modific ă şi vor avea urm ătorul cuprins:  
    "(5) În cazul scutirilor prevăzute la alin. (1) lit. r), s) şi t):  
    
....................................................................................................
.............................................. 
    b) scutirea se acordă pentru terenul aferent clădirii de 
domiciliu aflate în proprietatea persoanelor prevăzute la alin. 
(1) lit. s) şi t), deŃinute în comun cu soŃul sau soŃia. În situaŃia 
în care o cotă-parte din terenul respectiv aparŃine unor terŃi, 
scutirea nu se acordă pentru cota-parte deŃinută de aceşti 
terŃi." 
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 Art. 469 - Scutiri   
(5) Scutirile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c) se acordă integral 
pentru un singur mijloc de transport, la alegerea 
contribuabilului, aflat în proprietatea persoanelor menŃionate la 
aceste litere, deŃinute în comun cu soŃul sau soŃia. În situaŃia în 
care o cotă-parte din dreptul de proprietate asupra mijlocului 
de transport aparŃine unor terŃi, scutirea nu se acordă pentru 
cota-parte deŃinută de aceşti terŃi. 

41. La articolul 469, alineatul (5) se modific ă şi va avea 
urm ătorul cuprins:  
    "(5) Scutirile prevăzute la alin. (1) lit. a) - c) se acordă 
integral pentru un singur mijloc de transport, la alegerea 
contribuabilului, aflat în proprietatea persoanelor menŃionate la 
aceste litere, deŃinute în comun cu soŃul sau soŃia. În situaŃia în 
care o cotă-parte din dreptul de proprietate asupra mijlocului 
de transport aparŃine unor terŃi, scutirea nu se acordă pentru 
cota-parte deŃinută de aceşti terŃi." 
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