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TABEL COMPARATIV 
LEGEA nr.2/2016, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fisc al Publicat ă în: Monitorul Oficial Nr. 36 din 

12 ianuarie 2017 cu LEGEA Nr. 227/2015 privind Codu l Fiscal în vigoare la data de 11.01.2017 
 

Codul fiscal 11.01.2017 ORDONANłĂ DE URGENłĂ Nr. 3 din 6 ianuarie 2017  Intrarea în 
vigoare 

Art. 100 - Stabilirea venitului impozabil lunar din  pensii  
    (1) Venitul impozabil lunar din pensii se stabileşte prin deducerea 
din venitul din pensie, în ordine, a următoarelor: 
    a) contribuŃia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată 
potrivit legii; 
    b) suma neimpozabilă lunară de 1.050 lei. 
    (2) Suma neimpozabilă lunară de 1.050 lei se majorează cu 50 lei 
în fiecare an fiscal, începând cu drepturile aferente lunii ianuarie, 
până ce plafonul de venit neimpozabil ajunge la valoarea de 1.200 
lei/lunar. 
 

1. Articolul 100 se modifica si va avea urmatorul c uprins:   
 
"Art. 100 Venitul impozabil lunar din pensii se stabileste prin 
deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare de 
2.000 lei." 
  
 
 

începand cu 
veniturile 
aferente 
lunii 
februarie 

 
Art. 101 - Re Ńinerea impozitului din venitul din pensii 
   (9) În cazul veniturilor din pensii şi/sau al diferenŃelor de venituri 
din pensii, sumelor reprezentând actualizarea acestora cu indicele 
de inflaŃie, stabilite în baza hotărârilor judecătoreşti rămase definitive 
şi irevocabile/hotărârilor judecătoreşti definitive şi executorii, 
impozitul se calculează separat faŃă de impozitul aferent drepturilor 
lunii curente, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului impozabil, 
impozitul reŃinut fiind impozit final. Venitul impozabil din pensii se 
stabileşte prin deducerea din suma totală a contribuŃiei individuale 
de asigurări sociale de sănătate, datorată potrivit legii, şi a sumei 
neimpozabile lunare, stabilită potrivit legislaŃiei în vigoare la data 
plăŃii. 
    Impozitul se reŃine la data efectuării plăŃii, în conformitate cu 
reglementările legale în vigoare la data plăŃii veniturilor respective. 
Impozitul astfel reŃinut se plăteşte până la data de 25 inclusiv a lunii 
următoare celei în care s-au plătit veniturile. 
 

2. La articolul 101, alineatul (9) se modifica si v a avea urmatorul 
cuprins:  
"(9) In cazul veniturilor din pensii si/sau al diferentelor de venituri din 
pensii, sumelor reprezentand actualizarea acestora cu indicele de 
inflatie, stabilite in baza hotararilor judecatoresti ramase definitive si 
irevocabile/hotararilor judecatoresti definitive si executorii, impozitul 
se calculeaza separat fata de impozitul aferent drepturilor lunii 
curente, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului impozabil, 
impozitul retinut fiind impozit final. Venitul impozabil din pensii se 
stabileste prin deducerea din suma totala a contributiei individuale 
de asigurari sociale de sanatate, datorata, dupa caz, potrivit legii in 
vigoare in perioada careia ii sunt aferente si a sumei neimpozabile 
lunare, stabilita potrivit legislatiei in vigoare la data platii.  
Impozitul se retine la data efectuarii platii, in conformitate cu 
reglementarile legale in vigoare la data platii veniturilor respective. 
Impozitul astfel retinut se plateste pana la data de 25 inclusiv a lunii 
urmatoare celei in care s-au platit veniturile."  
 

începand cu 
veniturile 
aferente 
lunii 
februarie  



Art. 132 - Obliga Ńii declarative ale pl ătitorilor de venituri cu 
reŃinere la surs ă 
…………….. 
    (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. 
 

. 3.La articolul 132, alineatul (2) se modifica si va  avea 
urmatorul cuprins: 
 
"(2) Platitorii de venituri cu regim de retinere la sursa a impozitelor 
au obligatia sa depuna o declaratie privind calcularea si retinerea 
impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal 
competent, pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent 
pentru anul expirat, cu exceptia platitorilor de venituri din salarii si 
asimilate salariilor, din valorificarea sub orice forma a drepturilor de 
proprietate intelectuala, din arendare, precum si a persoanelor 
juridice care au obligatia calcularii, retinerii si platii impozitului 
datorat de persoana fizica potrivit art. 125 alin. (8) si (9), care au 
obligatia depunerii Declaratiei privind obligatiile de plata a 
contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a 
persoanelor asigurate pentru fiecare beneficiar de venit." 
 
 
 

începand cu 
veniturile 
aferente 
lunii 
februarie  

 Art. 153 - Contribuabilii/Pl ătitorii de venit la sistemul de 
asigur ări sociale de s ănătate  
    (1) Următoarele persoane au calitatea de contribuabili/plătitori de 
venit la sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu respectarea 
prevederilor legislaŃiei europene aplicabile în domeniul securităŃii 
sociale, precum şi ale acordurilor privind sistemele de securitate 
socială la care România este parte, după caz: 
…………………………………………… 
    e) pensionarii din sistemul public de pensii care nu mai au 
domiciliul în România şi care îşi stabilesc reşedinŃa pe teritoriul unui 
stat membru al Uniunii Europene, al unui stat aparŃinând SpaŃiului 
Economic European sau al ConfederaŃiei ElveŃiene, respectiv 
domiciliul pe teritoriul unui stat cu care România aplică un acord 
bilateral de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de 
boală-maternitate, care nu deŃin o asigurare încheiată pe teritoriul 
altui stat membru care produce efecte pe teritoriul României; 
 

4. La articolul 153 alineatul (1), litera e) se abr oga.  
 
 

începand cu 
veniturile 
aferente 
lunii 
februarie  



     
 
(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a) - e), care deŃin o asigurare 
pentru boală şi maternitate în sistemul de securitate socială din alt 
stat membru al Uniunii Europene, SpaŃiului Economic European şi 
ConfederaŃiei ElveŃiene sau în statele cu care România are 
încheiate acorduri bilaterale de securitate socială cu prevederi 
pentru asigurarea de boală-maternitate, în temeiul legislaŃiei interne 
a statelor respective, care produce efecte pe teritoriul României, şi 
fac dovada valabilităŃii asigurării, în conformitate cu procedura 
stabilită prin ordin comun al preşedintelui A.N.A.F. şi al Casei 
NaŃionale de Asigurări de Sănătate, nu au calitatea de contribuabil la 
sistemul de asigurări sociale de sănătate. 

5. La articolul 153, alineatul (2) se modifica si v a avea urmatorul 
cuprins:   
"(2) Persoanele prevazute la alin. (1) lit. a)-d), care detin o asigurare 
pentru boala si maternitate in sistemul de securitate sociala din alt 
stat membru al Uniunii Europene, Spatiului Economic European si 
Confederatiei Elvetiene sau in statele cu care Romania are incheiate 
acorduri bilaterale de securitate sociala cu prevederi pentru 
asigurarea de boala-maternitate, in temeiul legislatiei interne a 
statelor respective, care produce efecte pe teritoriul Romaniei, si fac 
dovada valabilitatii asigurarii, in conformitate cu procedura stabilita 
prin ordin comun al presedintelui A.N.A.F. si al Casei Nationale de 
Asigurari de Sanatate, nu au calitatea de contribuabil la sistemul de 
asigurari sociale de sanatate." 
 

începand cu 
veniturile 
aferente 
lunii 
februarie  

    
 
Art. 160 - Baza de calcul al contribu Ńiei de asigur ări sociale de 
sănătate datorate de persoanele fizice cu venituri din pensii şi 
de cele care primesc indemniza Ńii pentru incapacitate 
temporar ă de munc ă ca urmare a unui accident de munc ă sau a 
unei boli profesionale  
    (1) Pentru persoanele fizice cu venituri din pensii, baza lunară de 
calcul al contribuŃiei de asigurări sociale de sănătate o reprezintă 
numai partea de venit care depăşeşte valoarea, întregită prin 
rotunjire în plus la un leu, a unui punct de pensie stabilit pentru anul 
fiscal respectiv. 
 

6. Denumirea marginala a articolului 160 si alineat ul (1) se 
modifica si vor avea urmatorul cuprins:  
"Baza de calcul al contributiei de asigurari social e de sanatate 
datorate pentru persoanele fizice cu venituri din p ensii si de 
catre cele care primesc indemnizatii pentru incapac itate 
temporara de munca ca urmare a unui accident de mun ca sau a 
unei boli profesionale –  
Art. 160 (1) Pentru persoanele fizice cu venituri din pensii, baza 
lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate o 
reprezinta venitul lunar din pensii. Contributia se suporta de la 
bugetul de stat." 
  
 

începand cu 
veniturile 
aferente 
lunii 
februarie  

   Art. 168 - Stabilirea şi plata contribu Ńiilor de asigur ări sociale 
de sănătate 
  (9) Calculul contribuŃiei de asigurări sociale de sănătate datorate 
de persoanele fizice care realizează venituri din pensii care 
depăşesc, lunar, valoarea întregită la un leu, a unui punct de pensie 
stabilit pentru anul fiscal respectiv, provenite dintr-un alt stat, cu 
respectarea prevederilor legislaŃiei europene aplicabile în domeniul 
securităŃii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de 
securitate socială la care România este parte, se realizează de către 
organul fiscal competent în baza declaraŃiei specifice prevăzute la 
art. 130 alin. (4) sau a declaraŃiei privind venitul estimat prevăzute la 
art. 120, după caz. 

7. La articolul 168, alineatul (9) se modifica si v a avea urmatorul 
cuprins:  
"(9) Calculul contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru 
persoanele fizice care realizeaza venituri din pensii provenite dintr-
un alt stat se realizeaza de catre organul fiscal competent in baza 
declaratiei specifice prevazute la art. 130 alin. (4) sau a declaratiei 
privind venitul estimat prevazute la art. 120, dupa caz, cu 
respectarea prevederilor legislatiei europene aplicabile in domeniul 
securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de 
securitate sociala la care Romania este parte."  
 
 

începand cu 
veniturile 
aferente 
lunii 
februarie  



 8. La articolul 168, dupa alineatul (9) se introduc trei noi alineate, 
alineatele (9^1)-(9^3), cu urmatorul cuprins: 
  
"(9^1) Informatiile privind cuantumul contributiei de asigurari sociale 
de sanatate calculata conform alin. (9) se comunica de catre 
A.N.A.F. Ministerului Sanatatii, in conditiile stabilite prin hotarare a 
Guvernului data in temeiul art. 269 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 
95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare.  
 
(9^2) Casa Nationala de Pensii Publice, prin casele teritoriale de 
pensii si casele sectoriale de pensii, precum si entitatile care platesc 
venituri din pensii, prevazute la art. 153 alin. (1) lit. k), calculeaza si 
comunica Ministerului Sanatatii, in conditiile stabilite prin hotarare a 
Guvernului data in temeiul art. 269 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 
95/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
informatiile privind cuantumul contributiei de asigurari sociale de 
sanatate aferente veniturilor din pensii pentru care contributia de 
asigurari sociale de sanatate se suporta de la bugetul de stat. 
  
(9^3) In vederea inregistrarii in Registrul unic de evidenta al 
asiguratilor, A.N.A.F., Casa Nationala de Pensii Publice, prin casele 
teritoriale de pensii si casele sectoriale de pensii si entitatile care 
platesc venituri din pensii, prevazute la art. 153 alin. (1) lit. k), 
transmit Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, in format 
electronic, in conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului data in 
temeiul art. 269 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, listele persoanelor fizice care 
realizeaza venituri din pensii pentru care contributia de asigurari 
sociale de sanatate se suporta de la bugetul de stat." 
 

începand cu 
veniturile 
aferente 
lunii 
februarie 

Art. 169 - Depunerea declara Ńiilor 
 
 
     
 
 
 
(1) Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau 

9. La articolul 169, alineatele (1) si (6) se modif ica si vor avea 
urmatorul cuprins:  
 
"Art. 169 (1) Urmatoarele categorii de persoane sunt obligate sa 
depuna lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei 
pentru care se platesc veniturile, declaratia prevazuta la art. 147 
alin. (1): 
a) persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau 

începand cu 
veniturile 
aferente 
lunii 
februarie 



persoanele asimilate acestora, 
 instituŃiile prevăzute la art. 153 alin. (1) lit. g) - o),  
 
 
 
 
precum şi persoanele care realizează în România venituri din salarii 
sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub 
incidenŃa legislaŃiei europene aplicabile în domeniul securităŃii 
sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate 
socială la care România este parte  
 
sunt obligate să depună lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii 
următoare celei pentru care se plătesc veniturile, declaraŃia 
prevăzută la art. 147 alin. (1). 
…. 
    (6) Pentru încadrarea persoanelor fizice prevăzute la alin. (5) în 
categoria persoanelor care realizează venituri din pensii care 
depăşesc, lunar, valoarea unui punct de pensie stabilit pentru anul 
fiscal respectiv, organul fiscal utilizează cursul de schimb al pieŃei 
valutare, comunicat de Banca NaŃională a României, din ziua 
precedentă depunerii declaraŃiei privind venitul estimat. 
 

persoanele asimilate acestora; 
b) institutiile prevazute la art. 153 alin. (1) lit. g) - i) si l) - o);  
c) Casa Nationala de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii 
si casele sectoriale de pensii, pentru persoanele preluate in plata 
indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca ca urmare a 
unui accident de munca sau a unei boli profesionale;  
d) persoanele care realizeaza in Romania venituri din salarii sau 
asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intra sub 
incidenta legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii 
sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate 
sociala la care Romania este parte.  
..........  
 
 
 
 
(6) Pentru transformarea in lei a sumelor obtinute in valuta, 
reprezentand venituri din pensii realizate de persoanele fizice 
prevazute la alin. (5), se utilizeaza cursul de schimb al pietei 
valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din ziua 
precedenta depunerii declaratiei privind venitul estimat."  

(7) Persoanele fizice prevăzute la alin. (6) sunt obligate să efectueze 
în cursul anului plăŃi anticipate cu titlu de contribuŃii de asigurări 
sociale de sănătate care se stabilesc de organul fiscal competent, 
prin decizie de impunere, pe baza declaraŃiei de venit estimat sau a 
declaraŃiei privind venitul realizat, după caz, cu respectarea regulilor 
prevăzute la art. 121. Baza de calcul al contribuŃiei de asigurări 
sociale de sănătate se evidenŃiază lunar în decizia de impunere, iar 
plata se efectuează trimestrial, în 4 rate egale, până la data de 25 
inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. 
    (8) ObligaŃiile anuale de plată a contribuŃiei de asigurări sociale de 
sănătate datorate de persoanele menŃionate la alin. (6) se determină 
de organul fiscal competent, prin decizie de impunere anuală, pe 
baza declaraŃiei specifice prevăzute la art. 130 alin. (4). Baza de 
calcul al contribuŃiei de asigurări sociale de sănătate se evidenŃiază 
lunar în decizia de impunere. 
    (9) Sumele de plată stabilite prin decizia de impunere anuală se 

10. La articolul 169, alineatele (7) - (10) se abroga.  începand cu 
veniturile 
aferente 
lunii 
februarie 



plătesc în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării 
deciziei de impunere, iar cele achitate în plus se compensează sau 
se restituie potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală. 
    (10) Deciziile de impunere, prevăzute la alin. (7) şi (8), se emit la 
termenul şi în forma stabilite prin ordin al preşedintelui A.N.A.F. 
 

 
 


