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CODUL FISCAL
TABEL COMPARATIV pentru TITLUL I “DISPOZI�II GENERALE”, TITLUL II “IMPOZIT PE PROFIT”, TITLUL III

“IMPOZIT PE VENIT” �i TITLUL V “IMPOZITUL PE VENITURILE OB�INUTE DIN ROMÂNIA DE NEREZIDEN�I �I IMPOZITUL PE
REPREZENTAN�ELE FIRMELOR STR�INE ÎNFIIN�ATE ÎN ROMÂNIA”, URMARE A MODIFC�RILOR ADUSE DE OG nr. 16/2013 

 ÎN VIGOARE CU 5 AUGUST 2013

1Art. 11 - Prevederi speciale pentru aplicarea Codului fiscal 
Alin. (11) - (14) se modific�:
(11) Contribuabilii declara�i inactivi conform art. 781 din Ordonan�a
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�,
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care desf��oar� activit��i
economice în perioada de inactivitate, sunt supu�i obliga�iilor privind
plata impozitelor �i taxelor prev�zute de prezenta lege, dar, în perioada
respectiv�, nu beneficiaz� de dreptul de deducere a cheltuielilor �i a
taxei pe valoarea ad�ugat� aferente achizi�iilor efectuate. Pentru
achizi�iile de bunuri �i/sau servicii efectuate în perioada în care
persoana nu are un cod valabil de TVA, destinate opera�iunilor care
urmeaz� a fi efectuate dup� data înregistr�rii în scopuri de TVA care
dau drept de deducere potrivit titlului VI, se ajusteaz� în favoarea
persoanei impozabile, prin înscrierea în primul decont de tax� prev�zut
la art. 1562 depus de persoana impozabil� dup� înregistrarea în scopuri
de TVA, sau, dup� caz, într-un decont ulterior, taxa aferent�:
    a) bunurilor aflate în stoc �i serviciilor neutilizate, constatate pe baz�
de inventariere, în momentul înregistr�rii;
   b) activelor corporale fixe, inclusiv bunurilor de capital pentru care
perioada de ajustare a deducerii nu a expirat, precum �i activelor
corporale fixe în curs de execu�ie, constatate pe baz� de inventariere,
aflate în proprietatea sa în momentul înregistr�rii. În cazul activelor

Art. 11 - Prevederi speciale pentru aplicarea Codului
fiscal
 (11) Contribuabilii declara�i inactivi conform art. 781 din
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i
complet�rile ulterioare, care desf��oar� activit��i
economice în perioada de inactivitate, sunt supu�i
obliga�iilor privind plata impozitelor �i taxelor prev�zute de
prezenta lege, dar nu beneficiaz� de dreptul de deducere a
cheltuielilor �i a taxei pe valoarea ad�ugat� aferente
achizi�iilor efectuate în perioada respectiv�.

                                                                           TITLUL I “DISPOZI�II GENERALE”

Art. I
pct.

Forma Codului fiscal dup� modific�rile aduse de 
OG nr. 16/2013 

Forma Codului fiscal f�r� modific�rile aduse de 
OG nr. 16/2013
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corporale fixe, altele decât bunurile de capital, se ajusteaz� taxa
aferent� valorii r�mase neamortizate la momentul înregistr�rii. În cazul
bunurilor de capital se aplic� prevederile art. 149;
   c) achizi�iilor de bunuri �i servicii care urmeaz� a fi ob�inute, respectiv
pentru care exigibilitatea de tax� a intervenit conform art. 1342 alin. (2)
lit. a) �i b) înainte de data înregistr�rii �i al c�ror fapt generator de tax�,
respectiv livrarea/prestarea, are loc dup� aceast� dat�.
(12) Beneficiarii care achizi�ioneaz� bunuri �i/sau servicii de la
contribuabili dup� înscrierea acestora ca inactivi în Registrul
contribuabililor inactivi/reactiva�i conform art. 781 din Ordonan�a
Guvernului nr. 92/2003, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile
ulterioare, nu beneficiaz� de dreptul de deducere a cheltuielilor �i a
taxei pe valoarea ad�ugat� aferente achizi�iilor respective, cu excep�ia
achizi�iilor de bunuri efectuate în cadrul procedurii de executare silit�
�i/sau a achizi�iilor de bunuri/servicii de la persoane impozabile aflate în
procedura falimentului potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura
insolven�ei, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare.
(13) Contribuabilii c�rora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA
conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. b) - e) nu beneficiaz�, în
perioada respectiv�, de dreptul de deducere a taxei pe valoarea
ad�ugat� aferente achizi�iilor efectuate, dar sunt supu�i obliga�iei de
plat� a TVA colectate, în conformitate cu prevederile titlului VI, aferent�
opera�iunilor taxabile desf��urate în perioada respectiv�. Pentru
achizi�iile de bunuri �i/sau servicii efectuate în perioada în care
persoana nu are un cod valabil de TVA, destinate opera�iunilor care
urmeaz� a fi efectuate dup� data înregistr�rii în scopuri de TVA care
dau drept de deducere potrivit titlului VI, se ajusteaz� în favoarea
persoanei impozabile, prin înscrierea în primul decont de tax� prev�zut
la art. 156^2 depus de persoana impozabil� dup� înregistrarea în
scopuri de TVA, sau, dup� caz, într-un decont ulterior, taxa aferent�:
    a) bunurilor aflate în stoc �i serviciilor neutilizate, constatate pe baz�
de inventariere, în momentul înregistr�rii;
   b) activelor corporale fixe, inclusiv bunurilor de capital pentru care
perioada de ajustare a deducerii nu a expirat, precum �i activelor
corporale fixe în curs de execu�ie, constatate pe baz� de inventariere,

(12) Beneficiarii care achizi�ioneaz� bunuri �i/sau servicii de
la contribuabili dup� înscrierea acestora ca inactivi în
Registrul contribuabililor inactivi/reactiva�i conform art. 781

din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003, republicat�, cu
modific�rile �i complet�rile ulterioare, nu beneficiaz� de
dreptul de deducere a cheltuielilor �i a taxei pe valoarea
ad�ugat� aferente achizi�iilor respective, cu excep�ia
achizi�iilor de bunuri efectuate în cadrul procedurii de
executare silit�.
(13) Contribuabilii c�rora li s-a anulat înregistrarea în
scopuri de TVA conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. b)
- e) nu beneficiaz� de dreptul de deducere a taxei pe
valoarea ad�ugat� aferente achizi�iilor efectuate în
perioada respectiv�, dar sunt supu�i obliga�iei de plat� a
TVA colectate, în conformitate cu prevederile titlului VI,
aferent� opera�iunilor impozabile desf��urate în perioada
respectiv�.
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3Art. 271 - Regimul fiscal comun care se aplic� fuziunilor,
diviz�rilor, diviz�rilor par�iale, transferurilor de active �i
schimburilor de ac�iuni între societ��ile din diferite state membre
ale Uniunii Europene 
Alin. (12) se modific�:

Art. 271 - Regimul fiscal comun care se aplic�
fuziunilor, diviz�rilor, diviz�rilor par�iale, transferurilor
de active �i schimburilor de ac�iuni între societ��ile din
diferite state membre ale Uniunii Europene

2Art. 201 - Regimul fiscal al dividendelor primite din statele membre
ale Uniunii Europene
La alineatul (4), dup� litera a1) se introduce o nou� liter�, litera a2):
(4) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) lit. b) pct. 1, formele de
organizare pentru persoanele juridice str�ine sunt:
......................................................................
a2) societ��i aflate sub inciden�a legisla�iei croate, denumite «dionicko
drustvo», «drustvo s ogranicenom odgovornoscu» �i alte societ��i
constituite în conformitate cu legisla�ia croat� �i care sunt supuse
impozitului pe profit în Croa�ia;

Art. 201 - Regimul fiscal al dividendelor primite din
statele membre ale Uniunii Europene

                                                                            TITLUL II “IMPOZIT PE PROFIT”

aflate în proprietatea sa în momentul înregistr�rii. În cazul activelor
corporale fixe, altele decât bunurile de capital, se ajusteaz� taxa
aferent� valorii r�mase neamortizate la momentul înregistr�rii. În cazul
bunurilor de capital se aplic� prevederile art. 149;
   c) achizi�iilor de bunuri �i servicii care urmeaz� a fi ob�inute, respectiv
pentru care exigibilitatea de tax� a intervenit conform art. 1342 alin. (2)
lit. a) �i b) înainte de data înregistr�rii �i al c�ror fapt generator de tax�,
respectiv livrarea/prestarea, are loc dup� aceast� dat�.
(14) Beneficiarii care achizi�ioneaz� bunuri �i/sau servicii de la
contribuabilii c�rora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA
conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. b) - e) �i au fost înscri�i în
Registrul persoanelor impozabile a c�ror înregistrare în scopuri de TVA
conform art. 153 a fost anulat� nu beneficiaz� de dreptul de deducere a
taxei pe valoarea ad�ugat� aferente achizi�iilor respective, cu excep�ia
achizi�iilor de bunuri efectuate în cadrul procedurii de executare silit�
�i/sau a achizi�iilor de bunuri de la persoane impozabile aflate în
procedura falimentului potrivit Legii nr. 85/2006, cu modific�rile �i
complet�rile ulterioare. 

(14) Beneficiarii care achizi�ioneaz� bunuri �i/sau servicii de
la contribuabilii c�rora li s-a anulat înregistrarea în scopuri
de TVA conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. b) - e) �i
au fost înscri�i în Registrul persoanelor impozabile a c�ror
înregistrare în scopuri de TVA conform art. 153 a fost
anulat� nu beneficiaz� de dreptul de deducere a taxei pe
valoarea ad�ugat� aferente achizi�iilor respective, cu
excep�ia achizi�iilor de bunuri efectuate în cadrul procedurii
de executare silit�.
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5Art. 581 -  Deducerea sumelor pentru economisirea �i creditarea în
sistem colectiv pentru domeniul locativ, conform prevederilor
Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului nr. 99/2006 privind institu�iile
de credit �i adecvarea capitalului, aprobat� cu modific�ri �i
complet�ri prin Legea nr. 227/2007 

Art. 581 se abrog�.
 Art. II - OG nr. 16/2013
  Pentru cheltuielile efectuate pentru economisirea în sistem colectiv
pentru domeniul locativ, potrivit legii, în conformitate cu prevederile art.
581 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i
complet�rile ulterioare, în perioada 1 ianuarie 2013 �i pân� la data
abrog�rii acestui articol se aplic� reglement�rile în vigoare la data
efectu�rii cheltuielilor. Din veniturile impozabile din salarii ob�inute la
func�ia de baz�, aferente anului 2013, se deduc cheltuielile efectuate
pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, în
perioada 1 ianuarie 2013 �i pân� la data abrog�rii art. 581 din Legea nr.
571/2003, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, în limita unei sume
maxime de 300 lei.

Art. 581 -  Deducerea sumelor pentru economisirea �i
creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ,
conform prevederilor Ordonan�ei de urgen�� a
Guvernului nr. 99/2006 privind institu�iile de credit �i
adecvarea capitalului, aprobat� cu modific�ri �i
complet�ri prin Legea nr. 227/2007
    Contribuabilul poate deduce din veniturile impozabile din
salarii, ob�inute la func�ia de baz�, cheltuielile efectuate
pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul
locativ, potrivit prevederilor Ordonan�ei de urgen�� a
Guvernului nr. 99/2006, aprobat� cu modific�ri �i
complet�ri prin Legea nr. 227/2007, în limita unei sume
maxime egale cu 300 lei pe an. Obliga�ia acord�rii acestei
deduceri revine organului fiscal competent �i procedura de
aplicare se stabile�te prin ordin al ministrului economiei �i
finan�elor.

                                                                        TITLUL III “IMPOZIT PE VENIT”

4Anexa 1 LISTA SOCIET��ILOR la care se face referire în   art. 271

alin. (3) pct. 12 lit. a)
 Dup� litera c) se introduce o nou� liter�, litera c1):
c1) societ��ile înfiin�ate în baza legii croate, cunoscute ca «dionicko
drustvo», «drustvo s ogranicenom odgovornoscu» �i alte societ��i
constituite în conformitate cu legisla�ia croat� �i care sunt supuse
impozitului pe profit în Croa�ia;

Anexa 1
   LISTA SOCIET��ILOR la care se face referire în 
                     art. 271 alin. (3) pct. 12 lit. a)
.................................................................................
c) societ��ile înfiin�ate în baza legisla�iei cehe, cunoscute
ca "akciova spolecnost", "spolecnost s rucenim
omezenym";

(12) Dispozi�iile prezentului articol transpun prevederile Directivei
2009/133/CE a Consiliului din 19 octombrie 2009 privind regimul fiscal
comun care se aplic� fuziunilor, diviz�rilor, diviz�rilor par�iale, cesion�rii
de active �i schimburilor de ac�iuni între societ��ile din state membre
diferite �i transferului sediului social al unei societ��i europene sau
societ��i cooperative europene între statele membre.

(12) Dispozi�iile prezentului articol transpun prevederile
Directivei 90/434/CEE privind impunerea fuziunilor,
diviz�rilor �i transferului activelor �i schimburilor de valori
mobiliare între companii ale unor state membre diferite,
amendat� prin Directiva 2005/19/CE.
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7Art. 12426 -  Lista societ��ilor acoperite de prevederile art. 12420 lit.
a) pct. (iii)
Dup� litera y) se introduce litera z), cu urm�torul cuprins:
z) societ��i aflate sub inciden�a legisla�iei croate, denumite «dionicko
drustvo», «drustvo s ogranicenom odgovornoscu» �i alte societ��i
constituite în conformitate cu legisla�ia croat� �i care sunt supuse
impozitului pe profit în Croa�ia.

Art. 12426 -  Lista societ��ilor acoperite de prevederile
art. 12420 lit. a) pct. (iii)

6Art. 12420 - Defini�ia întreprinderii, întreprinderii asociate �i a
sediului permanent 
a) termenul întreprindere a unui stat membru înseamn� orice
întreprindere:
La lit. a) paragraful (iii), dup� ultima liniu�� se introduce o nou� liniu��:

    - porez na dobit, în Croa�ia;

Art. 12420 - Defini�ia întreprinderii, întreprinderii
asociate �i a sediului permanent
a) termenul întreprindere a unui stat membru înseamn�
orice întreprindere:

     TITLUL V “IMPOZITUL PE VENITURILE OB�INUTE DIN ROMÂNIA DE NEREZIDEN�I �I IMPOZITUL PE
REPREZENTAN�ELE FIRMELOR STR�INE ÎNFIIN�ATE ÎN ROMÂNIA

În declara�ia 230 aferenta anului 2013 care se depune pân� la 25 mai 2014 vor fi înscrie numai cheltuielile pentru economisirea în
sistem colectiv pentru domeniul locativ aferente perioadei 1 ianuarie 2013 - 5 august 2013 în limita sumei maxime de 300 lei.

Material informativ elaborat la data de 08.08.2013
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