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Titlul III. Impozitul pe veniturile  
microîntreprinderilor

Art. 47. Definiţia microîntreprinderii. (1) În sensul prezentului titlu, o microîntreprindere 
este o persoană juridică română care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii, la data de 
31 decembrie a anului fiscal precedent:

a)‑b)[1] abrogate;
c)[2] a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 1.000.000 euro. Cursul de 

schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exerciţiului 
financiar în care s‑au înregistrat veniturile;

d) capitalul social al acesteia este deţinut de persoane, altele decât statul şi unităţile 
administrativ‑teritoriale;

e) nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerţului sau la 
instanţele judecătoreşti, potrivit legii.

(2)[3] Prevederile alin. (1) se aplică şi persoanelor juridice române care intră sub incidenţa 
Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi. Prevederile prezentului titlu prevalează 
faţă de prevederile Legii nr. 170/2016.

(3)[4] Nu intră sub incidenţa prezentului titlu următoarele persoane juridice române:
a) Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, constituit potrivit legii;
b) Fondul de compensare a investitorilor, înfiinţat potrivit legii;
c) Fondul de garantare a pensiilor private, înfiinţat potrivit legii;
d) Fondul de garantare a asiguraţilor, constituit potrivit legii;
e) entitatea transparentă fiscal cu personalitate juridică.

Art. 48. Reguli de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderii. 
(1) Impozitul reglementat de prezentul titlu este obligatoriu.

(2) Persoanele juridice române aplică impozitul reglementat de prezentul titlu începând cu 
anul fiscal următor celui în care îndeplinesc condiţiile de microîntreprindere prevăzute la art. 47.

(3)[5] O persoană juridică română care este nou‑înfiinţată este obligată să plătească impozit 
pe veniturile microîntreprinderilor începând cu primul an fiscal, dacă condiţia prevăzută la art. 47 
alin. (1) lit. d) este îndeplinită la data înregistrării în registrul comerţului.

(31)[6] Prin excepţie de la prevederile art. 47 alin. (1), microîntreprinderile care au subscris un 
capital social de cel puţin 45.000 lei şi au cel puţin 2 salariaţi pot opta, o singură dată, să aplice 
prevederile titlului II începând cu trimestrul în care aceste condiţii sunt îndeplinite cumulativ, 
opţiunea fiind definitivă. În cazul în care aceste condiţii nu sunt respectate, persoana juridică 
aplică prevederile prezentului titlu începând cu anul fiscal următor celui în care capitalul social este 
redus sub valoarea de 45.000 lei şi/sau numărul salariaţilor scade sub 2, dacă sunt îndeplinite 
condiţiile prevăzute la art. 47 alin. (1). În cazul în care, în perioada în care persoana juridică 
aplică prevederile titlului II, numărul de salariaţi variază în cursul anului, în sensul scăderii sub 2, 
condiţia trebuie reîndeplinită în termen de 60 de zile, termen care se prelungeşte şi în anul 
fiscal următor. Ieşirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor ca urmare a 
opţiunii se comunică organelor fiscale competente, potrivit prevederilor Codului de procedură 
fiscală. Calculul şi plata impozitului pe profit de către microîntreprinderile care optează să 

[1] Lit. a) şi b) de la alin. (1) al art. 47 au fost abrogate prin art. I pct. 6 din O.U.G. nr. 79/2017, în vigoare de 
la 1 ianuarie 2018.

[2] Lit. c) de la alin. (1) al art. 47 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 7 din O.U.G. 
nr. 79/2017, în vigoare de la 1 ianuarie 2018.

[3] Alin. (2) al art. 47 a fost introdus prin art. I pct. 21 din O.U.G. nr. 3/2017, punct introdus prin art. I pct. 3 din 
Legea nr. 177/2017, în vigoare de la 24 iulie 2017.

[4] Alin. (3) al art. 47 a fost introdus prin art. I pct. 8 din O.U.G. nr. 79/2017, în vigoare de la 1 ianuarie 2018.
[5] Alin. (3) al art. 48 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 22 din O.U.G. nr. 3/2017, punct 

introdus prin art. I pct. 3 din Legea nr. 177/2017, în vigoare de la 24 iulie 2017.
[6] Alin. (31) al art. 48 a fost introdus prin art. I pct. 3 din O.U.G. nr. 25/2018, în vigoare de la 1 aprilie 2018.
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aplice prevederile titlului II se efectuează luând în considerare veniturile şi cheltuielile realizate 
începând cu trimestrul respectiv.

(4)‑(5)[1] Abrogate.
(51)‑(52)[2] Abrogate.
(6)[3] Abrogat.
(7)[4] Pentru anul 2017, persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit care la data 

de 31 decembrie 2016 îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 47 sunt obligate la plata impozitului 
reglementat de prezentul titlu începând cu 1 februarie 2017, urmând a comunica organelor 
fiscale teritoriale modificarea sistemului de impunere, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 
25 februarie 2017 inclusiv. Prin excepţie de la prevederile art. 41 şi 42, până la acest termen 
se va depune şi declaraţia privind impozitul pe profit datorat pentru profitul impozabil obţinut 
în perioada 1‑31 ianuarie 2017. Rezultatul fiscal se ajustează corespunzător acestei perioade 
fiscale.

(8)[5] Persoanele juridice române care intră sub incidenţa Legii nr. 170/2016 şi care la 
data de 31 decembrie 2016 au realizat venituri cuprinse între 100.001 euro‑500.000 euro, 
inclusiv, îndeplinind şi celelalte condiţii prevăzute la art. 47 alin. (1), sunt obligate la plata 
impozitului reglementat de prezentul titlu începând cu luna următoare intrării în vigoare a 
acestor prevederi, urmând a comunica organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului 
de impunere, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare, până la data de 25 a lunii următoare intrării în vigoare 
a acestor prevederi, inclusiv. Prin derogare de la prevederile art. 8 din Legea nr. 170/2016, 
respectiv prin excepţie de la prevederile art. 41 şi 42, până la acest termen se calculează, 
se declară şi se plăteşte impozitul specific unor activităţi, respectiv impozitul pe profit, pentru 
perioada 1 ianuarie 2017‑sfârşitul lunii intrării în vigoare a acestor prevederi. Impozitul specific 
unor activităţi aferent acestei perioade se determină prin împărţirea impozitului specific anual 
la 365 de zile şi înmulţirea cu numărul de zile aferent perioadei 1 ianuarie 2017‑sfârşitul lunii 
intrării în vigoare a acestor prevederi. Pentru determinarea impozitului specific unor activităţi 
se aplică şi celelalte reguli prevăzute de Legea nr. 170/2016. Impozitul pe profit se determină 
luând în considerare veniturile şi cheltuielile înregistrate în această perioadă, iar rezultatul fiscal 
se ajustează corespunzător acestei perioade.

Art. 49. Aria de cuprindere a impozitului. Impozitul stabilit prin prezentul titlu, denumit 
impozit pe veniturile microîntreprinderilor, se aplică asupra bazei impozabile determinate potrivit 
art. 53.

Art. 50. Anul fiscal. (1) Anul fiscal al unei microîntreprinderi este anul calendaristic.
(2) În cazul unei microîntreprinderi care se înfiinţează sau îşi încetează existenţa, anul fiscal 

este perioada din anul calendaristic în care persoana juridică a existat.

Art. 51. Cotele de impozitare. (1)[6] Cotele de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor 
sunt: 

a)[7] 1% pentru microîntreprinderile care au unul sau mai mulţi salariaţi;

[1] Alin. (4) şi (5) ale art. 48 au fost abrogate prin art. I pct. 9 din O.U.G. nr. 79/2017, în vigoare de la 1 ianuarie 
2018.

[2] Alin. (51) şi (52) ale art. 48 au fost introduse prin art. I pct. 10 din O.U.G. nr. 84/2016 şi au fost abrogate prin 
art. I pct. 9 din O.U.G. nr. 79/2017, în vigoare de la 1 ianuarie 2018.

[3] Alin. (6) al art. 48 a fost abrogat prin art. I pct. 9 din O.U.G. nr. 79/2017, în vigoare de la 1 ianuarie 2018.
[4] Alin. (7) al art. 48 a fost introdus prin art. I pct. 3 din O.U.G. nr. 3/2017, în vigoare de la 6 ianuarie 2017.
[5] Alin. (8) al art. 48 a fost introdus prin art. I pct. 31 din O.U.G. nr. 3/2017, punct introdus prin art. I pct. 4 din 

Legea nr. 177/2017, în vigoare de la 24 iulie 2017.
[6] Alin. (1) al art. 51 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 5 din O.U.G. nr. 50/2015, în 

vigoare de la 1 ianuarie 2016.
[7] Lit. a) de la alin. (1) al art. 51 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 4 din O.U.G. nr. 3/2017, 

în vigoare de la 6 ianuarie 2017.

Art. 49-51
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b)[1] abrogată;
c) 3%, pentru microîntreprinderile care nu au salariaţi.
(2)‑(3)[2] Abrogate.
(4)[3] În sensul prezentului titlu, prin salariat se înţelege persoana angajată cu contract individual 

de muncă cu normă întreagă, potrivit Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare. Condiţia se consideră îndeplinită şi în cazul microîntreprinderilor care:

a) au persoane angajate cu contract individual de muncă cu timp parţial dacă fracţiunile de 
normă prevăzute în acestea, însumate, reprezintă echivalentul unei norme întregi;

b) au încheiate contracte de administrare sau mandat, potrivit legii, în cazul în care remuneraţia 
acestora este cel puţin la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

(5)[4] În cazul în care, în cursul anului fiscal, numărul de salariaţi se modifică, cotele de 
impozitare prevăzute la alin. (1) se aplică în mod corespunzător, începând cu trimestrul în 
care s‑a efectuat modificarea, potrivit legii. Pentru microîntreprinderile care au un salariat şi 
care aplică cota de impozitare prevăzută la alin. (1) lit. a), al căror raport de muncă încetează, 
condiţia referitoare la numărul de salariaţi se consideră îndeplinită dacă în cursul aceluiaşi 
trimestru este angajat un nou salariat cu respectarea condiţiei prevăzute la alin. (6).

(6) Pentru microîntreprinderile care nu au niciun salariat, în situaţia în care angajează un 
salariat, în scopul modificării cotelor de impozitare prevăzute la alin. (1), noul salariat trebuie 
angajat cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată 
pe o perioadă de cel puţin 12 luni.

Art. 52.[5] Reguli de ieşire din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderii 
în cursul anului. (1) Dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai 
mari de 1.000.000 euro, aceasta datorează impozit pe profit, începând cu trimestrul în care 
s‑a depăşit această limită.

(2) Limita fiscală prevăzută la alin. (1) se verifică pe baza veniturilor înregistrate cumulat 
de la începutul anului fiscal. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este 
cel valabil la închiderea exerciţiului financiar precedent.

(3) Calculul şi plata impozitului pe profit de către microîntreprinderile care se încadrează 
în prevederile alin. (1) se efectuează luând în considerare veniturile şi cheltuielile realizate 
începând cu trimestrul respectiv.

Art. 53. Baza impozabilă. (1) Baza impozabilă a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor 
o constituie veniturile din orice sursă, din care se scad:

a) veniturile aferente costurilor stocurilor de produse;
b) veniturile aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie;
c) veniturile din producţia de imobilizări corporale şi necorporale;
d) veniturile din subvenţii;
e)[6] veniturile din provizioane, ajustări pentru depreciere sau pentru pierdere de valoare, care 

au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil sau au fost constituite în perioada 
în care persoana juridică română era supusă impozitului pe veniturile microîntreprinderilor;

[1] Lit. b) de la alin. (1) al art. 51 a fost abrogată prin art. I pct. 5 din O.U.G. nr. 3/2017, în vigoare de la 6 
ianuarie 2017. 

[2] Alin. (2) şi (3) ale art. 51 au fost abrogate prin art. I pct. 22 din Legea nr. 296/2020, în vigoare de la 24 
decembrie 2020.

[3] Alin. (4) al art. 51 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 4 din O.U.G. nr. 25/2018, în 
vigoare de la 30 martie 2018.

[4] Alin. (5) şi (6) ale art. 51 au fost introduse prin art. I pct. 6 din O.U.G. nr. 50/2015 şi sunt reproduse astfel 
cum au fost modificate prin art. I pct. 10 din O.U.G. nr. 79/2017, în vigoare de la 1 ianuarie 2018.

[5] Art. 52 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 11 din O.U.G. nr. 79/2017, în vigoare de 
la 1 ianuarie 2018.

[6] Lit. e) de la alin. (1) al art. 53 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 61 din O.U.G. 
nr. 3/2017, punct introdus prin art. I pct. 5 din Legea nr. 177/2017, în vigoare de la 1 octombrie 2017.

Art. 52-53
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e1)[1] veniturile din ajustări pentru pierderi aşteptate aferente activelor financiare constituite 
de persoanele juridice române care desfăşoară activităţi în domeniul bancar, în domeniile 
asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul 
profitului impozabil sau au fost constituite în perioada în care persoana juridică română era 
supusă impozitului pe veniturile microîntreprinderilor;

f) veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobânzi şi/sau penalităţi de întârziere, 
care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil;

g) veniturile realizate din despăgubiri, de la societăţile de asigurare/reasigurare, pentru 
pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii;

h) veniturile din diferenţe de curs valutar;
i) veniturile financiare aferente creanţelor şi datoriilor cu decontare în funcţie de cursul unei 

valute, rezultate din evaluarea sau decontarea acestora;
j) valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturării, înregistrate în contul „709”, 

potrivit reglementărilor contabile aplicabile;
k) veniturile aferente titlurilor de plată obţinute de persoanele îndreptăţite, potrivit legii, titulari 

iniţiali aflaţi în evidenţa Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor sau moştenitorii 
legali ai acestora;

l) despăgubirile primite în baza hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului;
m) veniturile obţinute dintr‑un stat străin cu care România are încheiată convenţie de evitare 

a dublei impuneri, dacă acestea au fost impozitate în statul străin;
n)[2] dividendele primite de la o persoană juridică română.
(2) Pentru determinarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, la baza impozabilă 

determinată potrivit alin. (1) se adaugă următoarele:
a) valoarea reducerilor comerciale primite ulterior facturării, înregistrate în contul „609”, 

potrivit reglementărilor contabile aplicabile;
b)[3] în trimestrul IV sau în ultimul trimestru al perioadei impozabile, în cazul contribuabililor 

care îşi încetează existenţa, diferenţa favorabilă dintre veniturile din diferenţe de curs valutar/
veniturile financiare aferente creanţelor şi datoriilor cu decontare în funcţie de cursul unei 
valute, rezultate din evaluarea sau decontarea acestora, şi cheltuielile din diferenţe de curs 
valutar/cheltuielile financiare aferente, înregistrate cumulat de la începutul anului; în cazul 
microîntreprinderilor care devin plătitoare de impozit pe profit potrivit art. 48 alin. (31) şi art. 52, 
această diferenţă reprezintă elemente similare veniturilor în primul trimestru pentru care datorează 
impozit pe profit; în cazul microîntreprinderilor care exercită opţiunea prevăzută la art. 48 alin. (31) 
sau depăşesc limita veniturilor, conform art. 52, în primul trimestru al anului fiscal, diferenţa 
respectivă nu reprezintă elemente similare veniturilor în acest prim trimestru;

c) rezervele, cu excepţia celor reprezentând facilităţi fiscale, reduse sau anulate, reprezentând 
rezerva legală, rezerve din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, care au fost deduse 
la calculul profitului impozabil şi nu au fost impozitate în perioada în care microîntreprinderile 
au fost şi plătitoare de impozit pe profit, indiferent dacă reducerea sau anularea este datorată 
modificării destinaţiei rezervei, distribuirii acesteia către participanţi sub orice formă, lichidării, 
divizării, fuziunii contribuabilului sau oricărui altui motiv;

d) rezervele reprezentând facilităţi fiscale, constituite în perioada în care microîntreprinderile 
au fost şi plătitoare de impozit pe profit, care sunt utilizate pentru majorarea capitalului social, 
pentru distribuire către participanţi sub orice formă, pentru acoperirea pierderilor sau pentru 
oricare alt motiv. În situaţia în care rezervele fiscale sunt menţinute până la lichidare, acestea 
nu sunt luate în calcul pentru determinarea bazei impozabile ca urmare a lichidării.

(3)[4] Abrogat.

[1] Lit. e1) de la alin. (1) al art. 53 a fost introdusă prin art. I pct. 41 din O.U.G. nr. 25/2018, punct introdus prin 
art. I pct. 2 din Legea nr. 30/2019, în vigoare de la 20 ianuarie 2019.

[2] Lit. n) de la alin. (1) al art. 53 a fost introdusă prin art. I pct. 23 din Legea nr. 296/2020, în vigoare de la 
24 decembrie 2020.

[3] Lit. b) de la alin. (2) al art. 53 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 24 din Legea 
nr. 296/2020, în vigoare de la 24 decembrie 2020.

[4] Alin. (3) al art. 53 a fost abrogat prin art. I pct. 2 din Legea nr. 153/2020, aplicabil începând cu luna august 2020.

Art. 53
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Art. 54.[1] Reguli de determinare a condiţiilor de aplicare a sistemului de impunere 
pe veniturile microîntreprinderii. Pentru încadrarea în condiţiile privind nivelul veniturilor 
prevăzute la art. 47 alin. (1) lit. c) şi art. 52 se vor lua în calcul aceleaşi elemente care constituie 
baza impozabilă prevăzută la art. 53.

Art. 541.[2] Reguli tranzitorii. Intră sub incidenţa art. 47 şi microîntreprinderile care au 
optat să aplice prevederile art. 48 alin. (5) şi (52) până la data de 31 decembrie 2017 inclusiv, 
precum şi persoanele juridice române care desfăşoară activităţile care nu au intrat sub incidenţa 
prevederilor prezentului titlu aplicabil până la data de 31 decembrie 2017 inclusiv.

Art. 55. Termenele de declarare a menţiunilor. (1) Persoanele juridice care se înfiinţează 
în cursul unui an fiscal, precum şi microîntreprinderile care intră sub incidenţa prevederilor 
art. 52 comunică organelor fiscale competente aplicarea/ieşirea din sistemul de impunere pe 
veniturile microîntreprinderilor, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală.

(2) Persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit comunică organelor fiscale 
competente aplicarea sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, până la data de 
31 martie inclusiv a anului pentru care se plăteşte impozitul pe veniturile microîntreprinderilor.

(3)[3] În cazul în care, în cursul anului fiscal, una dintre condiţiile impuse la art. 47 alin. (1) 
lit. d) şi e) nu mai este îndeplinită, microîntreprinderea comunică organelor fiscale competente 
ieşirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, până la data de 31 martie 
inclusiv a anului fiscal următor.

Art. 56. Plata impozitului şi depunerea declaraţiilor fiscale. (1) Calculul şi plata impozitului 
pe veniturile microîntreprinderilor se efectuează trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii 
următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul.

(11)[4] Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, 
cu modificările şi completările ulterioare, pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de 
cult, care la data încheierii contractului sunt înscrise în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru 
care se acordă deduceri fiscale potrivit art. 25 alin. (41), precum şi microîntreprinderile care 
acordă burse elevilor şcolarizaţi în învăţământul profesional‑dual în conformitate cu prevederile 
art. 25 alin. (4) lit. c) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, scad sumele 
aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% 
din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat 
cheltuielile respective[5].

(12)[6] Abrogat.
(13)[7] Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări au obligaţia de a depune declaraţia 

informativă privind beneficiarii sponsorizărilor, aferentă anului în care au înregistrat cheltuielile 
respective, potrivit alin. (11), incluzând, după caz, şi beneficiarii sumelor reportate din trimestrele 
anterioare. Modelul şi conţinutul declaraţiei informative se aprobă prin ordin al preşedintelui 
A.N.A.F.

(14) Declaraţia informativă prevăzută la alin. (13) se depune până la următoarele termene:
a) până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor;

[1] Art. 54 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 25 din Legea nr. 296/2020, în vigoare de 
la 24 decembrie 2020.

[2] Art. 541 a fost introdus prin art. I pct. 13 din O.U.G. nr. 79/2017, în vigoare de la 1 ianuarie 2018.
[3] Alin. (3) al art. 55 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 63 din O.U.G. nr. 3/2017, punct 

introdus prin art. I pct. 5 din Legea nr. 177/2017, în vigoare de la 24 iulie 2017.
[4] Alin. (11)‑(14) ale art. 56 au fost introduse prin art. I pct. 5 din O.U.G. nr. 25/2018, în vigoare de la 1 aprilie 

2018.
[5] Alin. (11) al art. 56 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. unic pct. 3 din Legea nr. 262/2020, în 

vigoare de la 23 noiembrie 2020.
[6] Alin. (12) al art. 56 a fost abrogat prin art. II pct. 5 din O.G. nr. 11/2022, în vigoare de la 3 februarie 2022.
[7] Alin. (13) al art. 56 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. II pct. 6 din O.G. nr. 11/2022, în 

vigoare de la 3 februarie 2022.
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b)[1] până la data de 25 inclusiv a lunii următoare primului trimestru pentru care datorează 
impozit pe profit, în situaţiile prevăzute la art. 48 alin. (31) şi art. 52; microîntreprinderile care 
exercită opţiunea prevăzută la art. 48 alin. (31) sau depăşesc limita veniturilor, conform art. 52, 
în primul trimestru al anului fiscal, nu au obligaţia depunerii declaraţiei informative privind 
beneficiarii sponsorizărilor;

c) până la termenele prevăzute la alin. (3) şi (4), după caz.
(15)[2] Prevederile alin. (11)‑(14) se aplică şi pentru sponsorizările efectuate, potrivit prevederilor 

Legii nr. 32/1994, cu modificările şi completările ulterioare, către instituţiile şi autorităţile publice, 
inclusiv organele de specialitate ale administraţiei publice. În acest caz, deducerea sumelor 
reprezentând sponsorizări din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, în limita prevăzută 
la alin. (11), se efectuează în baza contractului de sponsorizare, fără a exista obligaţia înscrierii 
entităţilor beneficiare respective în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă 
deduceri fiscale prevăzut la art. 25 alin. (41).

(16)[3] Microîntreprinderile care achiziţionează aparate de marcat electronice fiscale, astfel cum 
sunt definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, scad costul de achiziţie aferent lor din impozitul pe 
veniturile microîntreprinderilor în trimestrul în care au fost puse în funcţiune, în limita impozitului 
pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul respectiv.

(17) Sumele care nu sunt scăzute potrivit prevederilor alin. (16) din impozitul datorat pe 
veniturile microîntreprinderilor se reportează în trimestrele următoare, pe o perioadă de 28 de 
trimestre consecutive. Scăderea acestor sume din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor 
datorat se efectuează în ordinea înregistrării acestora, în aceleaşi condiţii, la fiecare termen 
de plată a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.

(2) Microîntreprinderile au obligaţia de a depune, până la termenul de plată a impozitului, 
declaraţia de impozit pe veniturile microîntreprinderilor.

(21)[4] În cazul în care valoarea stabilită potrivit alin. (11), diminuată cu sumele reportate, 
după caz, nu a fost utilizată integral, contribuabilii pot dispune redirecţionarea impozitului pe 
veniturile microîntreprinderilor, în limita diferenţei astfel calculate pentru întregul an fiscal, pentru 
activităţi de sponsorizare, respectiv pentru acordarea de burse, în termen de 6 luni de la data 
depunerii declaraţiei de impozit aferente trimestrului IV, prin depunerea unui/unor formular/
formulare de redirecţionare. Obligaţia plăţii sumei redirecţionate din impozitul pe veniturile 
microîntreprinderilor revine organului fiscal competent. Redirecţionarea impozitului pe veniturile 
microîntreprinderilor pentru sponsorizarea entităţilor persoane juridice fără scop lucrativ, inclusiv 
a unităţilor de cult, poate fi efectuată doar dacă beneficiarul sponsorizării este înscris, la data 
plăţii sumei respective de către organul fiscal, în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru 
care se acordă deduceri fiscale, potrivit art. 25 alin. (41). Procedura, modelul şi conţinutul 
formularului de redirecţionare se stabilesc prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.

(3) Persoanele juridice care se dizolvă cu lichidare, potrivit legii, în cursul aceluiaşi an în care 
a început lichidarea au obligaţia să depună declaraţia de impozit pe veniturile microîntreprinderilor 
şi să plătească impozitul aferent până la data depunerii situaţiilor financiare la organul fiscal 
competent.

(4) Persoanele juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă fără lichidare au obligaţia să 
depună declaraţia de impozit pe veniturile microîntreprinderilor şi să plătească impozitul până 
la închiderea perioadei impozabile.

(5) Impozitul reglementat de prezentul titlu reprezintă venit al bugetului de stat.

Legislaţie conexă: ► O.P.A.N.A.F. nr. 1825/2018 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formu‑
larului 107 „Declaraţie informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private” 

[1] Lit. b) de la alin. (14) al art. 56 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 4 din Legea 
nr. 30/2019, în vigoare de la 20 ianuarie 2019.

[2] Alin. (15) al art. 56 a fost introdus prin art. I pct. 1 din O.U.G. nr. 48/2020, în vigoare de la 16 aprilie 2020.
[3] Alin. (16) şi (17) ale art. 56 au fost introduse prin art. I pct. 3 din Legea nr. 153/2020, aplicabil începând cu 

luna august 2020.
[4] Alin. (21) al art. 56 a fost introdus prin art. I pct. 2 din Legea nr. 322/2021, în vigoare de la 2 ianuarie 2022.

Art. 56
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(M. Of. nr. 646 din 24 iulie 2018); ► O.P.A.N.A.F. nr. 819/2019 pentru aprobarea Procedurii privind 
organizarea Registrului entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, precum şi 
a modelului şi conţinutului unor formulare (M. Of. nr. 223 din 22 martie 2019).

Art. 57. Prevederi fiscale referitoare la amortizare şi impozitul pe dividende. (1) 
Microîntreprinderile sunt obligate să ţină evidenţa amortizării fiscale, potrivit art. 28 al titlului II.

(2) Pentru declararea, reţinerea şi plata impozitului pe dividendele plătite către o persoană 
juridică română, microîntreprinderile sunt obligate să aplice prevederile art. 43 al titlului II.

Art. 57



Titlul IV. Impozitul pe venit

Capitolul I. Dispoziţii generale

Art. 58. Contribuabili. Următoarele persoane datorează plata impozitului conform prezentului 
titlu şi sunt numite în continuare contribuabili:

a) persoanele fizice rezidente;
b) persoanele fizice nerezidente care desfăşoară o activitate independentă prin intermediul 

unui sediu permanent în România;
c) persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activităţi dependente în România;
d) persoanele fizice nerezidente care obţin venituri prevăzute la art. 129.

Art. 59. Sfera de cuprindere a impozitului. (1) Impozitul prevăzut în prezentul titlu, denumit 
în continuare impozit pe venit, se aplică următoarelor venituri:

a) în cazul persoanelor fizice rezidente române, cu domiciliul în România, veniturilor obţinute 
din orice sursă, atât din România, cât şi din afara României;

b) în cazul persoanelor fizice rezidente, altele decât cele prevăzute la lit. a), veniturilor 
obţinute din orice sursă, atât din România, cât şi din afara României, începând cu data de la 
care acestea devin rezidenţi în România;

c) în cazul persoanelor fizice nerezidente, care desfăşoară activitate independentă prin 
intermediul unui sediu permanent în România, venitului net atribuibil sediului permanent;

d) în cazul persoanelor fizice nerezidente, care desfăşoară activitate dependentă în România, 
venitului salarial net din această activitate dependentă;

e) în cazul persoanelor fizice nerezidente, care obţin veniturile prevăzute la art. 58 lit. d), 
venitului determinat conform regulilor prevăzute în prezentul titlu, ce corespund categoriei 
respective de venit.

(2)[1] Persoana fizică nerezidentă care îndeplineşte condiţia de rezidenţă prevăzută la art. 7 
pct. 28 lit. b) este supusă impozitului pe venit pentru veniturile obţinute din orice sursă, atât din 
România, cât şi din afara României, începând cu prima zi în care declară că centrul intereselor 
vitale se află în România.

(21)[2] Persoana fizică nerezidentă care îndeplineşte condiţia de rezidenţă prevăzută la art. 7 
pct. 28 lit. c) este supusă impozitului pe venit pentru veniturile obţinute din orice sursă, atât din 
România, cât şi din afara României, începând cu prima zi a sosirii în România.

(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) persoanele fizice care dovedesc că sunt rezidenţi 
ai unor state cu care România are încheiate convenţii de evitare a dublei impuneri, cărora le 
sunt aplicabile prevederile convenţiilor.

(4) Persoana fizică nerezidentă care a îndeplinit pe perioada şederii în România condiţiile 
de rezidenţă potrivit art. 7 pct. 28 lit. b) sau c) va fi considerată rezidentă în România până la 
data la care persoana fizică părăseşte România. Această persoană are obligaţia completării 
şi depunerii la autoritatea competentă din România a formularului prevăzut la art. 230 alin. (7), 
cu 30 de zile înaintea plecării din România pentru o perioadă sau mai multe perioade de 
şedere în străinătate care depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 
luni consecutive, şi nu va mai face dovada schimbării rezidenţei fiscale într‑un alt stat.

(5) Persoana fizică rezidentă română, cu domiciliul în România, care dovedeşte schimbarea 
rezidenţei într‑un stat cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri, 
este obligată în continuare la plata impozitului pe veniturile obţinute din orice sursă, atât din 
România, cât şi din afara României, până la data schimbării rezidenţei. Această persoană are 
obligaţia completării şi depunerii la autoritatea competentă din România a formularului prevăzut 

[1] Alin. (2) al art. 59 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 26 din Legea nr. 296/2020, în 
vigoare de la 1 ianuarie 2021.

[2] Alin. (21) al art. 59 a fost introdus prin art. I pct. 27 din Legea nr. 296/2020, în vigoare de la 1 ianuarie 2021.
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la art. 230 alin. (7), cu 30 de zile înaintea plecării din România pentru o perioadă sau mai multe 
perioade de şedere în străinătate care depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui 
interval de 12 luni consecutive, şi va face dovada schimbării rezidenţei fiscale într‑un alt stat.

(6) Rezidenţii statelor cu care România are încheiate convenţii de evitare a dublei impuneri 
trebuie să îşi dovedească rezidenţa fiscală printr‑un certificat de rezidenţă emis de către autoritatea 
fiscală competentă din statul străin sau printr‑un alt document eliberat de către o altă autoritate 
decât cea fiscală, care are atribuţii în domeniul certificării rezidenţei conform legislaţiei interne 
a acelui stat. Acest certificat/document este valabil pentru anul/anii pentru care este emis.

(7) Persoana fizică rezidentă română, cu domiciliul în România, care dovedeşte schimbarea 
rezidenţei într‑un stat cu care România nu are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri 
este obligată în continuare la plata impozitului pe veniturile obţinute din orice sursă, atât din 
România, cât şi din afara României, pentru anul calendaristic în care are loc schimbarea 
rezidenţei, precum şi în următorii 3 ani calendaristici. Această persoană are obligaţia completării 
şi depunerii la autoritatea competentă din România a formularului prevăzut la art. 230 alin. (7), 
cu 30 de zile înaintea plecării din România pentru o perioadă sau mai multe perioade de 
şedere în străinătate care depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni 
consecutive.

Legislaţie conexă: ► O.M.F.P. nr. 583/2016 pentru aprobarea formularisticii prevăzute de art. 230 şi 
232 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (M. Of. nr. 355 
din 10 mai 2016); ► O.M.F.P. nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenţa în 
România a persoanelor fizice (M. Of. nr. 577 din 29 iulie 2016).

Art. 60. Scutiri. Sunt scutiţi de la plata impozitului pe venit următorii contribuabili:
1. persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, pentru veniturile realizate din:
a) activităţi independente, realizate în mod individual şi/sau într‑o formă de asociere;
a1)[1] drepturi de proprietate intelectuală;
b) salarii şi asimilate salariilor, prevăzute la art. 76 alin. (1)‑(3);
c) pensii;
d) activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, altele decât cele prevăzute la art. 105, realizate 

în mod individual şi/sau într‑o formă de asociere fără personalitate juridică;
e)[2] transmiterea dreptului de proprietate şi a dezmembrămintelor acestuia cu titlul de 

moştenire, prevăzute la art. 111, indiferent de momentul dezbaterii succesiunii;
2.[3] persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la 

art. 76 alin. (1)‑(3), ca urmare a desfăşurării activităţii de creare de programe pentru calculator, 
în condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, al 
ministrului muncii şi justiţiei sociale, al ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului finanţelor 
publice;

3.[4] persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor prevăzute 
la art. 76 alin. (1)‑(3), ca urmare a desfăşurării activităţii de cercetare‑dezvoltare şi inovare, 
definită conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea 
tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare, potrivit procedurii stabilite prin ordin comun al ministrului finanţelor 
publice şi al ministrului cercetării şi inovării, în următoarele condiţii:

a) scutirea se acordă pentru toate persoanele care sunt incluse în echipa unui proiect de 
cercetare‑dezvoltare şi inovare, astfel cum este definit în Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002, 

[1] Lit. a1) de la pct. 1 al art. 60 a fost introdusă prin art. I pct. 1 din O.U.G. nr. 18/2018, în vigoare de la 23 
martie 2018.

[2] Lit. e) de la pct. 1 al art. 60 a fost introdusă prin art. unic din Legea nr. 104/2020, în vigoare de la 9 iulie 
2020.

[3] Pct. 2 de la art. 60 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 14 din O.U.G. nr. 79/2017, în 
vigoare de la 1 ianuarie 2018.

[4] Pct. 3 de la art. 60 a fost introdus prin art. I pct. 1 din O.U.G. nr. 32/2016, punct modificat prin art. I pct. 1 
din Legea nr. 136/2017, dispoziţii aplicabile începând cu veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor 
aferente lunii următoare intrării în vigoare a Legii nr. 136/2017 (17 iunie 2017).

Art. 60
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aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările 
ulterioare, cu indicatori de rezultat definiţi;

b) scutirea se acordă în limita cheltuielilor cu personalul alocat proiectului de cercetare‑dezvoltare 
şi inovare, evidenţiate distinct în bugetul proiectului;

c) statul de plată aferent veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, obţinute de fiecare 
angajat din activităţile desfăşurate în proiectul de cercetare‑dezvoltare şi inovare, se întocmeşte 
separat pentru fiecare proiect;

4.[1] persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor prevăzute 
la art. 76 alin. (1)‑(3), ca urmare a desfăşurării activităţii pe bază de contract individual de 
muncă încheiat pe o perioadă de 12 luni, cu persoane juridice române care desfăşoară activităţi 
sezoniere dintre cele prevăzute la art. 1 al Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor 
activităţi, în cursul unui an;

5.[2] persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor prevăzute 
la art. 76 alin. (1)‑(3), în perioada 1 ianuarie 2019‑31 decembrie 2028 inclusiv, pentru care 
sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) angajatorii desfăşoară activităţi în sectorul construcţii care cuprind:
(i) activitatea de construcţii definită la codul CAEN 41.42.43 – secţiunea F – Construcţii;
(ii) domeniile de producere a materialelor de construcţii, definite de următoarele coduri CAEN:
2312 – Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate;
2331 – Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică;
2332 – Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii din argilă arsă;
2361 – Fabricarea produselor din beton pentru construcţii;
2362 – Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii;
2363 – Fabricarea betonului;
2364 – Fabricarea mortarului;
2369 – Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos;
2370 – Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei;
2223 – Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii;
1623 – Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii;
2512 – Fabricarea de uşi şi ferestre din metal;
2511 – Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice;
0811 – Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, 

ghipsului, cretei şi a ardeziei;
0812 – Extracţia pietrişului şi nisipului;
2351 – Fabricarea cimentului;
2352 – Fabricarea varului şi ipsosului;
2399 – Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.;
(iii) 711 – Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică;
b) angajatorii realizează cifră de afaceri din activităţile menţionate la lit. a) şi alte activităţi 

specifice domeniului construcţii în limita a cel puţin 80% din cifra de afaceri totală. Pentru 
societăţile comerciale nou‑înfiinţate, respectiv înregistrate la registrul comerţului începând 
cu luna ianuarie a anului 2019, cifra de afaceri se calculează cumulat de la începutul anului, 
inclusiv luna în care se aplică scutirea, iar pentru societăţile comerciale existente la data de 
1 ianuarie a fiecărui an se consideră ca bază de calcul cifra de afaceri realizată cumulat pe 
anul fiscal anterior. Pentru societăţile comerciale existente la data de 1 ianuarie al fiecărui an 
care au avut o cifră de afaceri din activităţile menţionate la lit. a) realizată cumulat pe anul fiscal 
anterior de peste 80% inclusiv, facilităţile fiscale se vor acorda pe toată durata anului în curs, 
iar pentru societăţile comerciale existente la aceeaşi dată care nu realizează această limită 
minimă a cifrei de afaceri se va aplica principiul societăţilor comerciale nou‑înfiinţate. Această 
cifră de afaceri se realizează pe bază de contract sau comandă şi acoperă manoperă, materiale, 

[1] Pct. 4 al art. 60 a fost introdus prin art. I pct. 7 din O.U.G. nr. 3/2017, dispoziţii aplicabile începând cu 
veniturile aferente lunii următoare publicării în Monitorul Oficial a O.U.G. nr. 3/2017 (6 ianuarie 2017).

[2] Pct. 5 de la art. 60 a fost introdus prin art. 66 pct. 1 din O.U.G. nr. 114/2018 şi este reprodus astfel cum a 
fost modificat prin art. II din O.U.G. nr. 43/2019, în vigoare de la 20 iulie 2019.
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utilaje, transport, echipamente, dotări, precum şi alte activităţi auxiliare necesare activităţilor 
menţionate la lit. a). Cifra de afaceri va cuprinde inclusiv producţia realizată şi nefacturată;

c) veniturile brute lunare din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)‑(3), 
realizate de persoanele fizice pentru care se aplică scutirea sunt calculate la un salariu brut 
de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 3.000 lei lunar. Scutirea se aplică pentru 
sumele din venitul brut lunar de până la 30.000 lei, obţinut din salarii şi asimilate salariilor 
prevăzute la art. 76 alin. (1)‑(3), realizate de persoanele fizice. Partea din venitul brut lunar ce 
depăşeşte 30.000 lei nu va beneficia de facilităţi fiscale;

d) scutirea se aplică potrivit instrucţiunilor la ordinul comun al ministrului finanţelor publice, 
al ministrului muncii şi justiţiei sociale şi al ministrului sănătăţii, prevăzut la art. 147 alin. (17), 
iar Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa 
nominală a persoanelor asigurate reprezintă declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea 
condiţiilor de aplicare a scutirii;

e) mecanismul de calcul al cifrei de afaceri prevăzut la lit. b), în vederea aplicării facilităţii 
fiscale, se va stabili prin ordin al preşedintelui Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, 
care se va publica pe site‑ul instituţiei;

6.[1] Prosumatorii persoane fizice, altele decât cele organizate conform Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice 
autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 182/2016, pentru veniturile obţinute din vânzarea energiei electrice la furnizorii de 
energie electrică cu care respectivii prosumatori au încheiate contracte de furnizare a energiei 
electrice, dacă centralele electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile pe 
care le deţin au puterea electrică instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum.

Legislaţie conexă: ► O.M.F.P./M.J. nr. 1022/2562/2016 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată 
şi rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi a 
modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit (M. Of. nr. 524 din 12 
iulie 2016); ► O.M.F.P./C.I. nr. 2326/2855/2017 privind stabilirea procedurii de acordare a facilităţii fiscale 
prevăzute la art. 60 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M. Of. nr. 717 din 5 septembrie 
2017); ► O.M.C.S.I./M.E.N./M.M.J.S./M.F.P. nr. 1168/2017/3024/2018/492/2018/3337/2017 privind 
încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator (M. Of. nr. 52 din 18 ianuarie 2018).

Art. 61. Categorii de venituri supuse impozitului pe venit. Categoriile de venituri supuse 
impozitului pe venit, potrivit prevederilor prezentului titlu, sunt următoarele:

a) venituri din activităţi independente, definite conform art. 67;
a1)[2] venituri din drepturi de proprietate intelectuală, definite potrivit art. 70;
b) venituri din salarii şi asimilate salariilor, definite conform art. 76;
c) venituri din cedarea folosinţei bunurilor, definite conform art. 83;
d) venituri din investiţii, definite conform art. 91;
e) venituri din pensii, definite conform art. 99;
f) venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, definite conform art. 103;
g) venituri din premii şi din jocuri de noroc, definite conform art. 108;
h) venituri din transferul proprietăţilor imobiliare, definite conform art. 111;
i) venituri din alte surse, definite conform art. 114 şi 117.

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

a) ajutoarele, indemnizaţiile şi alte forme de sprijin cu destinaţie specială, primite de la 
bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale 
şi din alte fonduri publice sau colectate public, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile, 
precum şi cele de aceeaşi natură primite de la organizaţii neguvernamentale, potrivit statutelor 
proprii, sau de la alte persoane;

[1] Pct. 6 de la art. 60 a fost introdus prin art. IX pct. 1 din Legea nr. 155/2020 şi este reprodus astfel cum a 
fost modificat prin art. I pct. 28 din Legea nr. 296/2020, în vigoare de la 24 decembrie 2020.

[2] Lit. a1) de la art. 61 a fost introdusă prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 18/2018, în vigoare de la 23 martie 2018.
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b) indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă acordate, potrivit legii, persoanelor 
fizice, altele decât cele care obţin venituri din salarii şi asimilate salariilor;

c) indemnizaţiile pentru: risc maternal, maternitate, creşterea copilului şi îngrijirea copilului 
bolnav, potrivit legii;

d) recompense acordate conform legii din fonduri publice;
e) veniturile realizate din valorificarea, prin centrele de colectare, a bunurilor mobile sub 

forma deşeurilor care fac obiectul programelor naţionale finanţate din bugetul de stat sau din 
alte fonduri publice;

f) veniturile de orice fel, în bani sau în natură, primite la predarea deşeurilor din patrimoniul 
personal;

g) sumele încasate din asigurări de orice fel reprezentând despăgubiri, sume asigurate, 
precum şi orice alte drepturi, cu excepţia câştigurilor primite de la societăţile de asigurări ca 
urmare a contractului de asigurare încheiat între părţi, cu ocazia tragerilor de amortizare;

h) despăgubirile în bani sau în natură primite de către o persoană fizică ca urmare a unui 
prejudiciu material suferit de aceasta, inclusiv despăgubirile reprezentând daunele morale;

i) sumele primite ca urmare a exproprierii pentru cauză de utilitate publică, conform legii;
j) sumele primite drept despăgubiri pentru pagube suportate ca urmare a calamităţilor 

naturale, precum şi pentru cazurile de invaliditate sau deces, conform legii;
k) pensiile pentru invalizii de război, orfanii, văduvele/văduvii de război, pensiile acordate 

în cazurile de invaliditate sau de deces pentru personalul participant, potrivit legii, la misiuni şi 
operaţii în afara teritoriului statului român, pensiile acordate în cazurile de invaliditate sau de 
deces, survenite în timpul sau din cauza serviciului, personalului încadrat în instituţiile publice 
de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, sumele fixe pentru îngrijirea pensionarilor 
care au fost încadraţi în gradul I de invaliditate, precum şi pensiile, altele decât pensiile plătite 
din fonduri constituite prin contribuţii obligatorii la un sistem de asigurări sociale, inclusiv cele 
din fonduri de pensii facultative şi cele finanţate de la bugetul de stat;

l) sumele sau bunurile primite sub formă de sponsorizare sau mecenat, conform legii;
m)[1] veniturile primite ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile 

şi mobile din patrimoniul personal, altele decât câştigurile din transferul titlurilor de valoare şi/
sau aurului de investiţii prevăzute la cap. V – Venituri din investiţii, precum şi altele decât cele 
definite la cap. IX – Venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal;

n) drepturile în bani şi în natură primite de:
– militarii în termen, soldaţii şi gradaţii profesionişti care urmează modulul instruirii individuale, 

elevii, studenţii şi cursanţii instituţiilor de învăţământ din sectorul de apărare naţională, ordine 
publică şi siguranţă naţională;

– personalul militar, militarii în termen, poliţiştii şi poliţiştii de penitenciare[2], rezerviştii, pe 
timpul concentrării sau mobilizării;

o) bursele primite de persoanele care urmează orice formă de şcolarizare sau perfecţionare 
în cadru instituţionalizat;

o1)[3] bursele, premiile şi alte drepturi sub formă de cazare, masă, transport, echipamente 
de lucru/protecţie şi altele asemenea primite de elevi pe parcursul învăţământului profesional 
şi tehnic şi elevi/studenţi pe parcursul învăţământului dual preuniversitar/universitar, potrivit 
reglementărilor legale din domeniul educaţiei naţionale;

[1] Lit. m) de la art. 62 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 13 din O.G. nr. 8/2021, în 
vigoare de la 3 septembrie 2021.

[2] Potrivit art. 201 alin. (1) din Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare (M. Of. nr. 631 
din 30 iulie 2019), „În cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirile «funcţionar public cu statut special 
din sistemul administraţiei penitenciare» şi «funcţionar public cu statut special din Administraţia Naţională a 
Penitenciarelor» se înlocuiesc cu cea de «poliţist de penitenciare» (...)”. În această versiune actualizată a 
Codului fiscal a fost făcută înlocuirea, acolo unde a fost cazul.

[3] Lit. o1) de la art. 62 a fost introdusă prin art. I pct. 11 din O.U.G. nr. 84/2016 şi este reprodusă astfel cum 
a fost modificată prin art. unic pct. 6 din Legea nr. 239/2020, în vigoare de la 9 noiembrie 2020.
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p) sumele sau bunurile, inclusiv titluri de valoare şi aur de investiţii[1], primite cu titlu de 
moştenire ori donaţie. Pentru proprietăţile imobiliare, în cazul moştenirilor şi donaţiilor se aplică 
reglementările prevăzute la art. 111 alin. (2) şi (3);

q) veniturile primite de membrii misiunilor diplomatice şi ai posturilor consulare pentru 
activităţile desfăşurate în România în calitatea lor oficială, în condiţii de reciprocitate, în virtutea 
regulilor generale ale dreptului internaţional sau a prevederilor unor acorduri speciale la care 
România este parte;

r) veniturile nete în valută primite de membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi 
institutelor culturale ale României amplasate în străinătate, precum şi veniturile în valută primite 
de personalul încadrat în instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, 
trimis în misiune permanentă în străinătate, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

s) veniturile primite de oficialii organismelor şi organizaţiilor internaţionale din activităţile 
desfăşurate în România în calitatea lor oficială, cu condiţia ca poziţia acestora de oficial să fie 
confirmată de Ministerul Afacerilor Externe;

ş) veniturile primite de cetăţeni străini pentru activitatea de consultanţă desfăşurată în 
România, în conformitate cu acordurile de finanţare nerambursabilă încheiate de România cu 
alte state, cu organisme internaţionale şi organizaţii neguvernamentale;

t) veniturile primite de cetăţeni străini pentru activităţi desfăşurate în România, în calitate 
de corespondenţi de presă, cu condiţia reciprocităţii acordate cetăţenilor români pentru venituri 
din astfel de activităţi şi cu condiţia ca poziţia acestor persoane să fie confirmată de Ministerul 
Afacerilor Externe;

ţ) sumele reprezentând diferenţa de dobândă subvenţionată pentru creditele primite în 
conformitate cu legislaţia în vigoare;

u) subvenţiile primite pentru achiziţionarea de bunuri, dacă subvenţiile sunt acordate în 
conformitate cu legislaţia în vigoare;

v) veniturile reprezentând avantaje în bani şi/sau în natură, stabilite potrivit legii, primite de 
persoanele cu handicap, veteranii de război, invalizii, orfanii şi văduvele de război, accidentaţii 
de război în afara serviciului ordonat, persoanele persecutate din motive politice de dictatura 
instaurată cu începere de la 6 martie 1945, cele deportate în străinătate ori constituite în 
prizonieri, persoanele care au efectuat stagiul militar în detaşamentele de muncă din cadrul 
Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950‑1961 şi soţiile celor decedaţi, urmaşii 
eroilor‑martiri, răniţii şi luptătorii pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru 
revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987, precum şi persoanele 
persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 
până la 6 martie 1945 din motive etnice;

w) premiile obţinute de sportivii medaliaţi la campionatele mondiale, europene şi la jocurile 
olimpice/paralimpice. Nu sunt venituri impozabile premiile, primele şi indemnizaţiile sportive 
acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor şi altor specialişti, prevăzuţi în legislaţia în materie, 
în vederea realizării obiectivelor de înaltă performanţă: clasarea pe locurile 1‑6 la campionatele 
europene, campionatele mondiale şi jocurile olimpice/paralimpice, precum şi calificarea şi 
participarea la turneele finale ale campionatelor mondiale şi europene, prima grupă valorică, 
precum şi la jocurile olimpice/paralimpice, în cazul jocurilor sportive. De asemenea, nu sunt venituri 
impozabile primele şi indemnizaţiile sportive acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor şi altor 
specialişti, prevăzuţi de legislaţia în materie, în vederea pregătirii şi participării la competiţiile 
internaţionale oficiale ale loturilor reprezentative ale României. Au acelaşi regim fiscal primele 
acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor şi altor specialişti, prevăzuţi în legislaţia în materie, 
din sumele încasate de cluburi ca urmare a calificării şi participării la competiţii intercluburi 
oficiale europene sau mondiale;

[1] Potrivit art. VI alin. (3) din Legea nr. 296/2020, „În cuprinsul titlului IV – «Impozitul pe venit» la art. 62 lit. p), 
art. 91 lit. d), art. 93 alin. (2) lit. a), art. 94 denumire articol şi alin. (6), art. 96 denumire articol şi alin. (1), art. 98 
şi art. 119 alin. (1) se înlocuieşte sintagma «aur financiar» cu «aur de investiţii»”. În această ediţie actualizată a 
Codului fiscal, s‑a făcut înlocuirea, acolo unde a fost cazul.
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x) premiile şi alte drepturi sub formă de cazare, masă, transport şi altele asemenea, obţinute 
de elevi şi studenţi în cadrul competiţiilor interne şi internaţionale, inclusiv elevi şi studenţi 
nerezidenţi în cadrul competiţiilor desfăşurate în România;

y) prima de stat acordată pentru economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul 
locativ, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind 
instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

z) alte venituri care nu sunt impozabile, astfel cum sunt precizate la fiecare categorie de venit.

Art. 63. Reguli generale aplicabile veniturilor realizate din operaţiunea de fiducie. (1) 
Transferul de la constituitor la fiduciar al masei patrimoniale fiduciare nu generează venituri 
impozabile, în înţelesul prezentului titlu, la momentul transferului, pentru părţile implicate, 
respectiv constituitor şi fiduciar, în cazul în care părţile respective sunt contribuabili potrivit 
prezentului titlu.

(2) Remuneraţia fiduciarului contribuabil potrivit prezentului titlu, notar public sau avocat, 
primită pentru administrarea masei patrimoniale, constituie, în înţelesul prezentului titlu, venit 
din activitatea adiacentă şi se supune impunerii cumulat cu veniturile din activitatea desfăşurată 
de notar sau avocat, potrivit prevederilor cap. II – Venituri din activităţi independente.

(3) Tratamentul fiscal al veniturilor realizate din administrarea masei patrimoniale de către 
fiduciar, altele decât remuneraţia fiduciarului, se stabileşte în funcţie de natura venitului respectiv 
şi se supune impunerii potrivit regulilor proprii fiecărei categorii de venituri. La determinarea 
venitului impozabil nu se deduc pierderile fiscale ale constituitorului, acestea reprezentând 
pierderi definitive. În cazul în care constituitorul este contribuabil potrivit prezentului titlu, obligaţiile 
fiscale ale acestuia în legătură cu masa patrimonială administrată vor fi îndeplinite de fiduciar.

(4) Venitul realizat în bani şi în natură de beneficiarul persoană fizică la transferul masei 
patrimoniale de la fiduciar se supune impunerii potrivit prevederilor cap. X – Venituri din alte 
surse. Fac excepţie veniturile realizate de beneficiar din transferul masei patrimoniale, în situaţia 
în care acesta este constituitorul, caz în care veniturile respective sunt neimpozabile. Obligaţia 
evaluării veniturilor realizate, la preţul stabilit prin expertiză tehnică, la locul şi la data primirii 
acestora, revine fiduciarului. Pierderile fiscale înregistrate din administrarea masei patrimoniale 
de către fiduciar reprezintă pierderi definitive şi nu se deduc la determinarea venitului impozabil 
pentru beneficiar ulterior transferului masei patrimoniale de la fiduciar la beneficiarul persoană 
fizică.

Art. 64. Cotele de impozitare. (1) Cota de impozit este de 10% şi se aplică asupra venitului 
impozabil corespunzător fiecărei surse din fiecare categorie pentru determinarea impozitului 
pe veniturile din[1]:

a) activităţi independente;
a1)[2] venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
b) salarii şi asimilate salariilor;
c) cedarea folosinţei bunurilor;
d) investiţii;
e) pensii;
f) activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură;
g) premii;
h) alte surse.
(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) cotele de impozit prevăzute expres pentru 

categoriile de venituri cuprinse în titlul IV.

Art. 65. Perioada impozabilă. (1) Perioada impozabilă este anul fiscal care corespunde 
anului calendaristic.

[1] Partea introductivă de la alin. (1) al art. 64 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 15 din 
O.U.G. nr. 79/2017, în vigoare de la 1 ianuarie 2018.

[2] Lit. a1) de la alin. (1) al art. 64 a fost introdusă prin art. I pct. 3 din O.U.G. nr. 18/2018, în vigoare de la 23 
martie 2018.
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(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), perioada impozabilă este inferioară anului 
calendaristic, în situaţia în care decesul contribuabilului survine în cursul anului.

Art. 66.[1] Stabilirea sumelor fixe. Sumele sunt calculate prin rotunjire la un leu, prin 
neglijarea fracţiunilor de până la 50 de bani inclusiv şi majorarea la leu a fracţiunilor ce depăşesc 
50 de bani.

Capitolul II. Venituri din activităţi independente

Art. 67. Definirea veniturilor din activităţi independente. (1)[2] Veniturile din activităţi 
independente cuprind veniturile din activităţi de producţie, comerţ, prestări de servicii şi veniturile 
din profesii liberale, realizate în mod individual şi/sau într‑o formă de asociere, inclusiv din 
activităţi adiacente.

(2) Constituie venituri din profesii liberale veniturile obţinute din prestarea de servicii cu 
caracter profesional, potrivit actelor normative speciale care reglementează organizarea şi 
exercitarea profesiei respective.

(3)[3] Abrogat.

Art. 671.[4] Definirea veniturilor din România din activităţi independente. Veniturile 
obţinute din activităţi independente desfăşurate în România, potrivit legii, se consideră ca fiind 
obţinute din România, indiferent dacă sunt primite din România sau din străinătate.

Art. 68. Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activităţi independente, 
determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate. (1)[5] Venitul net anual din 
activităţi independente se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, ca diferenţă 
între venitul brut şi cheltuielile deductibile efectuate în scopul realizării de venituri, cu excepţia 
situaţiilor în care sunt aplicabile prevederile art. 681 şi 69.

(2) Venitul brut cuprinde:
a) sumele încasate şi echivalentul în lei al veniturilor în natură din desfăşurarea activităţii;
b) veniturile sub formă de dobânzi din creanţe comerciale sau din alte creanţe utilizate în 

legătură cu o activitate independentă;
c)[6] câştigurile din transferul activelor din patrimoniul afacerii, utilizate într‑o activitate 

independentă, exclusiv contravaloarea bunurilor din patrimoniul personal afectate exercitării 
activităţii, rămase la încetarea activităţii;

d) veniturile din angajamentul de a nu desfăşura o activitate independentă sau de a nu 
concura cu o altă persoană;

e) veniturile din anularea sau scutirea unor datorii de plată apărute în legătură cu o activitate 
independentă;

f) veniturile înregistrate de casele de marcat cu memorie fiscală, instalate ca aparate de 
taxat pe autovehiculele de transport persoane sau bunuri în regim de taxi.

(3) Nu sunt considerate venituri brute:
a) aporturile în numerar sau echivalentul în lei al aporturilor în natură făcute la începerea 

unei activităţi sau în cursul desfăşurării acesteia;
b) sumele primite sub formă de credite bancare sau de împrumuturi de la persoane fizice 

sau juridice;

[1] Art. 66 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 29 din Legea nr. 296/2020, în vigoare de 
la 24 decembrie 2020.

[2] Alin. (1) al art. 67 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 4 din O.U.G. nr. 18/2018, în 
vigoare de la 23 martie 2018.

[3] Alin. (3) al art. 67 a fost abrogat prin art. I pct. 5 din O.U.G. nr. 18/2018, în vigoare de la 23 martie 2018.
[4] Art. 671 a fost introdus prin art. I pct. 2 din O.G. nr. 25/2017 şi este reprodus astfel cum a fost modificat 

prin art. I pct. 6 din O.U.G. nr. 18/2018, în vigoare de la 23 martie 2018.
[5] Alin. (1) al art. 68 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 6 din O.U.G. nr. 25/2018, în 

vigoare de la 30 martie 2018.
[6] Lit. c) de la alin. (2) al art. 68 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 30 din Legea 

nr. 296/2020, în vigoare de la 1 ianuarie 2021.




