
1  •  TiTlul i. Dispoziţii generale 

Codul iscal

Ø adoptat prin Legea nr. 571/2003, publicată în M. Of. nr. 927 din 23 decembrie 2003;
Ø rectiicat în M. Of. nr. 112 din 6 februarie 2004;

modiicat şi completat ulterior prin: 
Ø Legea nr. 174/2004 pentru aprobarea O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură iscală (M. Of. nr. 465 

din 25 mai 2004); 
Ø O.G. nr. 83/2004 pentru modiicarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul iscal (M. Of. nr. 793 

din 27 august 2004), aprobată cu modiicări prin Legea nr. 494/2004 (M. Of. nr. 1092 din 24 noiembrie 
2004). O.G. nr. 83/2004 a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2005; 

Ø O.G. nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri inanciare (M. Of. nr. 803 din 31 august 2004), apro-

bată cu modiicări prin Legea nr. 507/2004 (M. Of. nr. 1080 din 19 noiembrie 2004). O.G. nr. 94/2004 a 
intrat în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oicial;

Ø O.U.G. nr. 123/2004 pentru modiicarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul iscal (M. Of. 
nr. 1154 din 7 decembrie 2004), aprobată cu modiicări prin Legea nr. 96/2005 (M. Of. nr. 325 din 18 
aprilie 2005). O.U.G. nr. 123/2004 a intrat în vigoare, cu unele excepţii de imediată aplicare, la 1 ianuarie 
2005; 

Ø O.U.G. nr. 138/2004 pentru modiicarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul iscal (M. Of. 
nr. 1281 din 30 decembrie 2004), aprobată cu modiicări prin Legea nr. 163/2005 (M. Of. nr. 466 din 
1 iunie 2005). O.U.G. nr. 138/2004 a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2005. În ce priveşte intrarea în vigoare 
a modiicărilor aduse prin Legea nr. 163/2005, a se vedea dispoziţiile art. II, articol reprodus în partea 
inală a acestui Cod;

Ø O.U.G. nr. 24/2005 privind modiicarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul iscal (M. Of. nr. 263 
din 30 martie 2005), ordonanţă de urgenţă ce a fost ulterior: modiicată, în ce priveşte intrarea în vigoare, 
prin O.U.G. nr. 30/2005 privind modiicarea alin. (2) şi (3) ale art. III din O.U.G. nr. 24/2005 (M. Of. nr. 367 
din 29 aprilie 2005); abrogată parţial prin O.U.G. nr. 45/2005 privind abrogarea unor prevederi din Ordo-

nanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2005 (M. Of. nr. 464 din 1 iunie 2005); abrogată total prin art. II din 
Legea nr. 163/2005 privind aprobarea O.U.G. nr. 138/2004 (M. Of. nr. 466 din 1 iunie 2005); respinsă 
prin Legea nr. 164/2005 privind respingerea O.U.G. nr. 24/2005 (M. Of. nr. 467 din 1 iunie 2005);

Ø Legea nr. 210/2005 privind aprobarea O.G. nr. 20/2005 pentru modiicarea şi completarea O.G. 
nr. 92/2003 privind Codul de procedură iscală (M. Of. nr. 580 din 5 iulie 2005). Legea nr. 210/2005 a 
intrat în vigoare la 10 zile de la publicarea sa în Monitorul Oicial;

Ø Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente 
(M. Of. nr. 653 din 22 iulie 2005);

Ø H.G. nr. 797/2005 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi 
alte taxe asimilate acestora, precum şi pentru amenzile care se indexează/ajustează actualizează anual 
pe baza ratei inlaţiei, aplicabile în anul iscal 2006 (M. Of. nr. 725 din 10 august 2005), astfel cum a fost 
rectiicată în M. Of. nr. 57 din 20 ianuarie 2006. Nivelurile indexate prin H.G. nr. 797/2005 sunt aplicabile 
de la 1 ianuarie 2006;

Ø O.U.G. nr. 203/2005 pentru modiicarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul iscal (M. Of. 
nr. 1193 din 30 decembrie 2005), aprobată prin Legea nr. 162/2006 (M. Of. nr. 433 din 19 mai 2006). 
O.U.G. nr. 203/2005 a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2006;

Ø O.U.G. nr. 21/2006 pentru modiicarea Legii nr. 571/2003 privind Codul iscal (M. Of. nr. 269 din 24 martie 
2006), aprobată prin Legea nr. 314/2006 (M. Of. nr. 617 din 18 iulie 2006); 

Ø O.U.G. nr. 33/2006 pentru modiicarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul iscal (M. Of. 
nr. 374 din 2 mai 2006), aprobată cu modiicări prin Legea nr. 317/2006 (M. Of. nr. 624 din 19 iulie 2006). 
O.U.G. nr. 33/2006 a intrat în vigoare la data publicării în Monitorul Oicial;

Ø Legea nr. 343/2006 pentru modiicarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul iscal (M. Of. 
nr. 662 din 1 august 2006), astfel cum a fost rectiicată în M. Of. nr. 765 din 7 septembrie 2006. Modiică-

rile aduse prin Legea nr. 343/2006 se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2007, cu excepţia cazurilor 
când se speciică altfel;



CoDul fisCal şi normele meToDologiCe  •  2

Ø O.G. nr. 43/2006 pentru modiicarea art. 199 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul iscal 
(M. Of. nr. 722 din 23 august 2006), aprobată prin Legea nr. 496/2006 (M. Of. nr. 1047 din 29 decembrie 
2006);

Ø H.G. nr. 1086/2006 privind aprobarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport, prevăzute la 
art. 263 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul iscal, aplicabile în anul iscal 2007 (M. Of. 
nr. 727 din 25 august 2006). H.G. nr. 1086/2006 a fost abrogată prin H.G. nr. 1514/2006, de la data 
intrării în vigoare a acesteia din urmă; 

Ø H.G. nr. 1514/2006 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe 
asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul iscal 2007 (M. Of. nr. 935 din 17 noiembrie 
2006). Nivelurile indexate prin H.G. nr. 1514/2006 sunt aplicabile de la 1 ianuarie 2007; H.G. nr. 1514/2006 
a fost abrogată, începând cu 1 ianuarie 2010, prin H.G. nr. 956/2009;

Ø O.U.G. nr. 110/2006 pentru modiicarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul iscal (M. Of. 
nr. 1028 din 27 decembrie 2006), aprobată, cu modiicări, prin Legea nr. 372/2007 (M. Of. nr. 899 din 
28 decembrie 2007); 

Ø O.U.G. nr. 22/2007 pentru modiicarea şi completarea art. 157 din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
iscal (M. Of. nr. 230 din 3 aprilie 2007); 

Ø H.G. nr. 667/2007 privind structura accizei totale exprimată în echivalent euro pentru 1.000 de ţigarete 
(M. Of. nr. 441 din 29 iunie 2007); 

Ø O.U.G. nr. 106/2007 pentru modiicarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul iscal (M. Of. 
nr. 703 din 18 octombrie 2007). Modiicările aduse prin O.U.G. nr. 106/2007 intră în vigoare de la 
1 ianuarie 2008;

Ø O.U.G. nr. 155/2007 pentru modiicarea alin. (4) şi (5) ale art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
iscal (M. Of. nr. 884 din 21 decembrie 2007). Modiicările aduse prin O.U.G. nr. 155/2007 intră în vigoare 
de la 1 ianuarie 2008;

Ø O.U.G. nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule (M. Of. nr. 327 din 25 aprilie 
2008). O.U.G. nr. 50/2008 au intrat în vigoare la 1 iulie 2008;

Ø O.U.G. nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă (M. Of. nr. 327 din 25 aprilie 2008), 
ordonanţă care a intrat în vigoare la 30 de zile după publicarea ei în Monitorul Oicial;

Ø O.U.G. nr. 91/2008 pentru modiicarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul iscal (M. Of. nr. 480 
din 30 iunie 2008). Modiicările aduse prin O.U.G. nr. 91/2008 au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2009;

Ø O.U.G. nr. 94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulaţie a paşapoartelor electronice, 
precum şi producerea altor documente de călătorie (M. Of. nr. 485 din 30 iunie 2008); 

Ø O.U.G. nr. 127/2008 pentru modiicarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul iscal (M. Of. 
nr. 705 din 16 octombrie 2008);

Ø O.U.G. nr. 200/2008 pentru modiicarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul iscal (M. Of. 
nr. 815 din 4 decembrie 2008);

Ø O.U.G. nr. 29/ 2009 pentru modiicarea Legii nr. 571/2003 privind Codul iscal (M. Of. nr. 194 din 27 
martie 2009);

Ø O.U.G. nr. 34/2009 cu privire la rectiicarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri inanciar-
iscale (M. Of. nr. 249 din 14 aprilie 2009);

Ø O.U.G. nr. 46/2009 privind îmbunătăţirea procedurilor iscale şi diminuarea evaziunii iscale (M. Of. nr. 347 
din 25 mai 2009);

Ø O.U.G. nr. 109/2009 pentru modiicarea Legii nr. 571/2003 privind Codul iscal (M. Of. nr. 689 din 13 
octombrie 2009);

Ø Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor 
publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul 
Monetar internaţional (M. Of. nr. 761 din 9 noiembrie 2009);

Ø Legea nr. 343/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2008 pentru modii-

carea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul iscal (M. Of. nr. 779 din 13 noiembrie 2009);
Ø H.G. nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe 

asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul iscal 2010 (M. Of. nr. 633 din 24 
septembrie 2009);

Ø Legea nr. 367/2009 pentru modiicarea Legii nr. 571/2003 privind Codul iscal (M. Of. nr. 805 din 25 
noiembrie 2009);

Ø Legea nr. 22/2010 pentru completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul iscal (M. Of. nr. 144 din 4 martie 
2010); ulterior, Legea nr. 22/2010 a fost abrogată prin Legea nr. 76/2010;

Ø Legea nr. 24/2010 pentru modiicarea şi completarea art. 284 din Legea nr. 571/2003 privind Codul iscal 
(M. Of. nr. 143 din 4 martie 2010);
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Ø O.U.G. nr. 22/2010 pentru modiicarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul iscal (M. Of. nr. 201 
din 30 martie 2010);

Ø Legea nr. 76/2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009 pentru modiicarea 
şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul iscal (M. Of. nr. 307 din 11 mai 2010);

Ø O.U.G. nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii iscale (M. Of. nr. 421 din 23 iunie 
2010);

Ø O.U.G. nr. 58/2010 pentru modiicarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul iscal şi alte măsuri 
inanciar-iscale (M. Of. nr. 431 din 28 iunie 2010), aprobată prin Legea nr. 279/2010 (M. Of. nr. 878 din 
28 decembrie 2010);

Ø O.U.G. nr. 59/2010 pentru modiicarea Legii nr. 571/2003 privind Codul iscal (M. Of. nr. 442 din 30 iunie 
2010), aprobată prin Legea nr. 88/2011 (M. Of. nr. 411 din 10 iunie 2011);

Ø Legea nr. 168/2010 pentru aprobarea O.U.G. nr. 34/2010 privind unele măsuri pentru întărirea controlului 
în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri şi persoane (M. Of. nr. 505 din 21 iulie 2010);

Ø O.U.G. nr. 82/2010 pentru modiicarea art. 7 alin. (1) pct. 2 subpct. 2.1 din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul iscal, precum şi pentru modiicarea art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 
pentru modiicarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul iscal şi alte măsuri inanciar-iscale 
(M. Of. nr. 638 din 10 septembrie 2010), aprobată prin Legea nr. 94/2011 (M. Of. nr. 404 din 9 iunie 
2011);

Ø O.U.G. nr. 87/2010 pentru modiicarea Legii nr. 571/2003 privind Codul iscal (M. Of. nr. 669 din 30 
septembrie 2010);

Ø H.G. nr. 1347/2010 privind aprobarea nivelului impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 263 
alin. (4) şi (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul iscal, aplicabile pe anul 2011 (M. Of. nr. 887 din 29 
decembrie 2010);

Ø O.U.G. nr. 117/2010 pentru modiicarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul iscal şi regle-

mentarea unor măsuri inanciar-iscale (M. Of. nr. 891 din 30 decembrie 2010);
Ø O.U.G. nr. 49/2011 pentru modiicarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul iscal şi a altor pre-

vederi inanciar-iscale (M. Of. nr. 381 din 31 mai 2011), aprobată fără modiicări prin Legea nr. 16/2012 
(M. Of. nr. 20 din 10 ianuarie 2012);

Ø Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil (M. Of. nr. 409 din 
10 iunie 2011);

Ø H.G. nr. 642/2011 pentru aprobarea accizei speciice, exprimată în echivalent euro pe 1.000 de ţigarete 
(M. Of. nr. 447 din 27 iunie 2011);

Ø O.G. nr. 30/2011 pentru modiicarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul iscal, precum şi 
pentru reglementarea unor măsuri inanciar-iscale (M. Of. nr. 627 din 2 septembrie 2011);

Ø O.U.G. nr. 125/2011 pentru modiicarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul iscal (M. Of. 
nr. 938 din 30 decembrie 2011);

Ø O.U.G. nr. 15/2012 privind stabilirea unor măsuri inanciare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate 
şi al inanţelor publice (M. Of. nr. 306 din 8 mai 2012);

Ø O.U.G. nr. 24/2012 pentru modiicarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul iscal şi regle-

mentarea unor măsuri inanciar-iscale (M. Of. nr. 384 din 7 iunie 2012);
Ø O.G nr. 15/2012 pentru modiicarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul iscal (M. Of. nr. 621 

din 29 august 2012);
Ø O.U.G. nr. 47/2012 pentru modiicarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri 

iscal-bugetare (M. Of. nr. 635 din 6 septembrie 2012), aprobată prin Legea nr. 98/2013 (M. Of. nr. 213 
din 15 aprilie 2013);

Ø Legea nr. 177/2012 pentru modiicarea art. 34 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul iscal 
(M. Of. nr. 712 din 18 octombrie 2012);

Ø O.U.G. nr. 63/2012 pentru modiicarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 
privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe (M. Of. nr. 749 din 7 noiembrie 2012);

Ø Legea nr. 208/2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2012 pentru modiicarea şi comple-
tarea Legii nr. 571/2003 privind Codul iscal (M. Of. nr. 772 din 15 noiembrie 2012);

Ø Legea nr. 209/2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2011 pentru modiicarea şi comple-

tarea Legii nr. 571/2003 privind Codul iscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri inanciar-iscale 
(M. Of. nr. 772 din 15 noiembrie 2012);

Ø O.U.G. nr. 82/2012 pentru modiicarea şi completarea unor acte normative privind evidenţa persoanelor, 
actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi actele de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre 
ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European rezidenţi în România (M. Of. nr. 838 din 12 de-

cembrie 2012);
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Ø O.U.G. nr. 87/2012 pentru modiicarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul iscal (M. Of. nr. 857 
din 18 decembrie 2012), aprobată prin Legea nr. 90/2013 (M. Of. nr. 197 din 8 aprilie 2013);

Ø Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal (M. Of. nr. 757 
din 12 noiembrie 2012), în vigoare de la 1 februarie 2014, conform art. 247;

Ø H.G. nr. 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe 
asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013 (M. Of. nr. 898 din 28 decembrie 
2012);

Ø O.G. nr. 8/2013 pentru modiicarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul iscal şi reglementarea 
unor măsuri inanciar-iscale (M. Of. nr. 54 din 23 ianuarie 2013), astfel cum a fost rectiicată în M. Of. 
nr. 77 din 6 februarie 2013;

Ø Legea nr. 127/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2011 pentru 
modiicarea şi completarea unor acte normative (M. Of. nr. 246 din 29 aprilie 2013);

Ø Legea nr. 168/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2013 pentru modiicarea şi completarea 
Legii nr. 571/2003 privind Codul iscal şi reglementarea unor măsuri inanciar-iscale (M. Of. nr. 310 din 
29 mai 2013);

Ø Legea nr. 235/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2012 pentru modiicarea 
şi completarea unor acte normative privind evidenţa persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor 
români, precum şi actele de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii europene şi Spaţiului 
Economic European rezidenţi în România (M. Of. nr. 442 din 19 iulie 2013);

Ø Legea nr. 238/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2012 pentru modiicarea 
şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice 
a blocurilor de locuinţe (M. Of. nr. 442 din 19 iulie 2013);

Ø O.G. nr. 16/2013 pentru modiicarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul iscal şi reglemen-

tarea unor măsuri iscal-bugetare (M. Of. nr. 490 din 2 august 2013), aprobată prin Legea nr. 371/2013 
(M. Of. nr. 816 din 21 decembrie 2013);

Ø O.G. nr. 28/2013 privind reglementarea unor măsuri iscal-bugetare (M. Of. nr. 553 din 30 august 2013);
Ø O.U.G. nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri iscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente 

convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modiicarea şi completarea unor acte normative 
(M. Of. nr. 593 din 20 septembrie 2013), aprobată prin Legea nr. 25/2014 (M. Of. nr. 205 din 24 martie 
2014);

Ø Legea nr. 262/2013 pentru completarea art. 286 din Legea nr. 571/2003 privind Codul iscal (M. Of. nr. 621 
din 7 octombrie 2013);

Ø Legea nr. 303/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2010 pentru modiica-

rea şi completarea Legii nr. 571/2013 privind Codul iscal şi reglementarea unor măsuri inanciar-iscale 
(M. Of. nr. 709 din 19 noiembrie 2013);

Ø O.U.G. nr. 102/2013 pentru modiicarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul iscal şi regle-

mentarea unor măsuri inanciar-iscale (M. Of. nr. 703 din 15 noiembrie 2013), astfel cum a fost rectiicată 
în M. Of. nr. 743 din 2 decembrie 2013;

Ø O.U.G. nr. 111/2013 pentru reglementarea unor măsuri iscale şi pentru modiicarea unor acte normative 
(M. Of. nr. 809 din 19 decembrie 2013);

Ø O.U.G. nr. 8/2014 pentru modiicarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri iscal-bugetare 
(M. Of. nr. 151 din 28 februarie 2014); 

Ø O.U.G. nr. 14/2014 pentru completarea art. 176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul iscal (M. Of. nr. 241 
din 4 aprilie 2014);

Ø O.U.G. nr. 19/2014 pentru modiicarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul iscal (M. Of. 
nr. 308 din 25 aprilie 2014);

Ø Legea nr. 69/2014 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2013 privind reglementarea unor 
măsuri iscal-bugetare (M. Of. nr. 355 din 14 mai 2014).
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Normele metodologice de aplicare  
a Codului iscal

Ø aprobate prin H.G. nr. 44/2004, publicată M. Of. nr. 112 din 6 februarie 2004 şi rectiicată ulterior în 
M. Of. nr. 161 din 24 februarie 2004;

modiicate şi completate ulterior prin:
Ø H.G. nr. 783/2004 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi 

alte taxe asimilate acestora, precum şi pentru amenzile care se indexează/ajustează/actualizează anual 
pe baza ratei inlaţiei, aplicabile în anul iscal 2005 (M. Of. nr. 482 din 28 mai 2004), intrată în vigoare la 
1 ianuarie 2005;

Ø H.G. nr. 1840/2004 pentru modiicarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr. 571/2003 privind Codul iscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 (M. Of. nr. 1074 din 
18 noiembrie 2004); 

Ø H.G. nr. 84/2005 pentru modiicarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr. 571/2003 privind Codul iscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 (M. Of. nr. 147 din 18 
februarie 2005);

Ø H.G. nr. 610/2005 pentru modiicarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr. 571/2003 privind Codul iscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 (M. Of. nr. 575 din 
4 iulie 2005);

Ø H.G. nr. 797/2005 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi 
alte taxe asimilate acestora, precum şi pentru amenzile care se indexează anual pe baza ratei inlaţiei, 
aplicabile în anul iscal 2006 (M. Of. nr. 725 din 10 august 2005), astfel cum a fost rectiicată în M. Of. 
nr. 57 din 20 ianuarie 2006);

Ø H.G. nr. 580/2006 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind 
Codul iscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 (M. Of. nr. 400 din 9 mai 2006);

Ø H.G. nr. 1086/2006 privind aprobarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport, prevăzute la 
art. 263 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul iscal, aplicabile în anul iscal 2007 (M. Of. 
nr. 727 din 25 august 2006). H.G. nr. 1086/2006 a fost abrogată prin H.G. nr. 1514/2006;

Ø H.G. nr. 1514/2006 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asi-
milate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul iscal 2007 (M. Of. nr. 935 din 17 noiembrie 2006);

Ø H.G. nr. 1861/2006 pentru modiicarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr. 571/2003 privind Codul iscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 (M. Of. nr. 1044 din 
29 decembrie 2006). H.G. nr. 1861/2006 a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2007;

Ø H.G. nr. 213/2007 pentru modiicarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr. 571/2003 privind Codul iscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004 (M. Of. nr. 153 din 2 martie 2007);

Ø H.G. nr. 314/2007 privind marcarea şi colorarea unor produse energetice, precum şi prorogarea termenului 
privind marcarea produselor energetice prevăzut în H.G. nr. 1861/2006 (M. Of. nr. 217 din 30 martie 2007);

Ø H.G. nr. 1195/2007 pentru modiicarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind 
Codul iscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004 (M. Of. nr. 707 din 19 octombrie 2007);

Ø H.G. nr. 1579/2007 pentru modiicarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr. 571/2003 privind Codul iscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004 (M. Of. nr. 894 din 28 decembrie 2007);

Ø H.G. nr. 686/2008 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guver-
nului nr. 50/2008 privind instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule (M. Of. nr. 480 din 30 iunie 2008). 
H.G. nr. 686/2008 a intrat în vigoare la data de 1 iulie 2008;

Ø H.G. nr. 1618/2008 pentru modiicarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr. 571/2003 privind Codul iscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004 (M. Of. nr. 865 din 22 decembrie 2008);

Ø H.G. nr. 192/2009 pentru modiicarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr. 571/2003 privind Codul iscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004 (M. Of. nr. 143 din 9 martie 2009);

Ø H.G. nr. 488/2009 pentru modiicarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr. 571/2003 privind Codul iscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004 (M. Of. nr. 286 din 30 aprilie 2009);

Ø H.G. nr. 616/2009 pentru modiicarea pct. 701 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 
privind Codul iscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004 (M. Of. nr. 351 din 26 mai 2009);

Ø H.G. nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe 
asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul iscal 2010 (M. Of. nr. 633 din 24 
noiembrie 2009);
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Ø H.G. nr. 1620/2009 pentru modiicarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr. 571/2003 privind Codul iscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 (M. Of. nr. 927 din 31 
decembrie 2009);

Ø H.G. nr. 296/2010 pentru modiicarea pct. 701 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 
privind Codul iscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 (M. Of. nr. 239 din 15 aprilie 2010);

Ø H.G. nr. 768/2010 pentru modiicarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr. 571/2003 privind Codul iscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 (M. Of. nr. 534 din 30 
iulie 2010); 

Ø H.G. nr. 791/2010 pentru modiicarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 
privind Codul iscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, precum şi pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru 
modiicarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul iscal şi alte măsuri inanciar-iscale (M. Of. 
nr. 542 din 3 august 2010), rectiicată în M. Of. nr. 599 din 24 august 2010; 

Ø H.G. nr. 1355/2010 pentru modiicarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind 
Codul iscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 (M. Of. nr. 896 din 31 decembrie 2010);

Ø H.G. nr. 150/2011 pentru modiicarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 
privind Codul iscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, precum şi pentru modiicarea şi 
completarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc (M. Of. 
nr. 150 din 1 martie 2011);

Ø H.G. nr. 50/2012 pentru modiicarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr. 571/2003 privind Codul iscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 (M. Of. nr. 78 din 31 
ianuarie 2012);

Ø H.G. nr. 670/2012 pentru modiicarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr. 571/2003 privind Codul iscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 (M. Of. nr. 481 din 13 
iulie 2012), rectiicată în M. Of. nr. 580 din 14 august 2012;

Ø H.G. nr. 1071/2012 pentru modiicarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr. 571/2003 privind Codul iscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 (M. Of. nr. 753 din 8 
noiembrie 2012);

Ø H.G. nr. 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe 
asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013 (M. Of. nr. 898 din 28 decembrie 
2012);

Ø H.G. nr. 20/2013 pentru modiicarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a titlului VII 
„Accize şi alte taxe speciale” din Legea nr. 571/2003 privind Codul iscal, aprobate prin Hotărârea Gu-

vernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind 
Codul iscal (M. Of. nr. 48 din 22 ianuarie 2013);

Ø H.G. nr. 84/2013 pentru modiicarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr. 571/2003 privind Codul iscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 (M. Of. nr. 136 din 14 
martie 2013);

Ø H.G. nr. 613/2013 pentru modiicarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr. 571/2003 privind Codul iscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 (M. Of. nr. 528 din 22 
august 2013);

Ø H.G. nr. 77/2014 pentru modiicarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr. 571/2003 privind Codul iscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 (M. Of. nr. 108 din 12 
februarie 2014);

Ø H.G. nr. 196/2014 pentru aprobarea accizei speciice exprimate în echivalent euro pe 1.000 de ţigarete 
şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul iscal, aprobate 
prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 (M. Of. nr. 208 din 24 martie 2014);

Ø H.G. nr. 330/2014 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea 
veniturilor din activităţi agricole (M. Of. nr. 320 din 30 aprilie 2014);

Ø H.G. nr 421/2014 pentru modiicarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr. 571/2003 privind Codul iscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 (M. Of. nr. 384 din 23 
mai 2014).
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NOTA REDACŢIEI:
Ediţia de faţă include modiicările aduse Codului iscal prin Legea nr. 69/2014 (M. Of. nr. 355 din 
14 mai 2014), precum şi modiicările aduse normelor metodologice de aplicare a Codului iscal 
prin H.G. nr. 421/2014 (M. Of. nr. 384 din 23 mai 2014).
Pentru a i mai uşor de urmărit, în cadrul lucrării, textele modiicate prin aceste acte normative 
au fost evidenţiate printr-o linie verticală. 
Dispoziţiile Codului iscal care vor intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2015 sunt prezentate în 
note de subsol, cu caractere italice.

Exemple:

Art. 209. […] (5)[1] În cazul unui operator economic care nu are domiciliul iscal în România şi 
intenţionează să desfăşoare activităţi economice cu produse accizabile prevăzute la art. 207, pentru 
care are obligaţia plăţii accizelor în România, acesta va desemna un reprezentant iscal stabilit în 
România, pentru a îndeplini obligaţiile care îi revin potrivit prezentului capitol.

Art. 20660. […]

Norme metodologice:
113.10. […] (2)[2] Marcarea şi colorarea motorinei şi a kerosenului pe teritoriul României se realizează 
în antrepozite iscale, cu excepţia antrepozitelor iscale autorizate exclusiv pentru aprovizionarea 
navelor cu combustibil pentru navigaţie. Marcarea şi colorarea pe teritoriul României se realizează 
sub supraveghere iscală, potrivit procedurii stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală.

Art. 153. […] (4)[3] O persoană impozabilă care nu este stabilită în România conform art. 1251 alin. (2) 
şi nici înregistrată în scopuri de TVA în România conform art. 153 va solicita înregistrarea în scopuri 
de TVA la organele iscale competente pentru operaţiuni realizate pe teritoriul României care dau 
drept de deducere a taxei, altele decât serviciile de transport şi serviciile auxiliare acestora, scutite în 
temeiul art. 143 alin. (1) lit. c)-m), art. 144 alin. (1) lit. c) şi art. 1441, înainte de efectuarea respectivelor 
operaţiuni, cu excepţia situaţiilor în care persoana obligată la plata taxei este beneiciarul, conform 
art. 150 alin. (2)-(6). Nu sunt obligate să se înregistreze în România, conform prezentului articol, per-
soanele stabilite în afara Comunităţii Europene care prestează servicii electronice către persoane 
neimpozabile din România şi care sunt înregistrate într-un alt stat membru, conform regimului special 
pentru servicii electronice, pentru toate serviciile electronice prestate în Comunitatea Europeană. Per-
soana impozabilă care nu este stabilită în România conform art. 1251 alin. (2) şi nici înregistrată în 
scopuri de TVA în România conform art. 153 poate solicita înregistrarea în scopuri de TVA dacă efec-
tuează în România oricare dintre următoarele operaţiuni:

[1]  Alin. (5) al art. 209 a fost introdus prin art. unic pct. 5 din Legea nr. 69/2014.
[2]  Alin. (2) al pct. 113 subpct. 113.10 este reprodus astfel cum a fost modiicat prin art. I pct. D.3 din H.G. nr. 421/2014.
[3]  De la 1 ianuarie 2015, potrivit art. I pct. 11 din O.U.G. nr. 8/2014, alin. (4) al art. 153 va avea următorul cuprins: 
„(4) O persoană impozabilă care nu este stabilită în România conform art. 1251 alin. (2) şi nici înregistrată în scopuri 
de TVA în România conform art. 153 va solicita înregistrarea în scopuri de TVA la organele iscale competente pen-

tru operaţiuni realizate pe teritoriul României care dau drept de deducere a taxei, altele decât serviciile de transport şi 
serviciile auxiliare acestora, scutite în temeiul art. 143 alin. (1) lit. c)-m), art. 144 alin. (1) lit. c) şi art. 1441, înainte de 
efectuarea respectivelor operaţiuni, cu excepţia situaţiilor în care persoana obligată la plata taxei este beneiciarul, 
conform art. 150 alin. (2)-(6). Persoana impozabilă care nu este stabilită în România conform art. 1251 alin. (2) şi nici 
înregistrată în scopuri de TVA în România conform art. 153 poate solicita înregistrarea în scopuri de TVA dacă efec-

tuează în România oricare dintre următoarele operaţiuni: a) importuri de bunuri; b) operaţiuni prevăzute la art. 141 
alin. (2) lit. e), dacă optează pentru taxarea acestora, conform art. 141 alin. (3); c) operaţiuni prevăzute la art. 141 
alin. (2) lit. f), dacă acestea sunt taxabile prin efectul legii sau prin opţiune conform art. 141 alin. (3)”.
De la 1 ianuarie 2015, potrivit art. I pct. 12 din O.U.G. nr. 8/2014, după alin. (4) al art. 153 se va introduce alin. (41), 
cu următorul cuprins: „(41) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), pentru serviciile electronice, de telecomunicaţii, de 
radiodifuziune sau televiziune prestate către persoane neimpozabile din România, nu se înregistrează în România 
persoanele care s-au înregistrat într-un alt stat membru pentru aplicarea unuia dintre regimurile speciale prevăzute 
la art. 1524 şi art. 1525”.
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Cuprins
  Art.

Titlul I. Dispoziţii generale _______________________________________________ 1-121 

Capitolul I. Scopul şi sfera de cuprindere a Codului iscal _________________________ 1-2
Capitolul II. Interpretarea şi modiicarea Codului iscal ___________________________ 3-6
Capitolul III. Deiniţii ______________________________________________________ 7-8 
Capitolul IV. Reguli de aplicare generală ____________________________________ 9-121

Titlul II. Impozitul pe proit _______________________________________________ 13-38
Capitolul I. Dispoziţii generale ____________________________________________ 13-18
Capitolul II. Calculul proitului impozabil ____________________________________ 19-282

Capitolul III. Aspecte iscale internaţionale __________________________________ 29-32
Capitolul IV. Reguli speciale aplicabile vânzării-cesionării proprietăţilor  

imobiliare şi titlurilor de participare (abrogat) _________________________________ 33
Capitolul V. Plata impozitului şi depunerea declaraţiilor iscale ___________________ 34-35
Capitolul VI. Impozitul pe dividende __________________________________________ 36
Capitolul VII. Dispoziţii tranzitorii şi inale ____________________________________ 37-38

Anexă

Titlul III. Impozitul pe venit ______________________________________________ 39-102
Capitolul I. Dispoziţii generale ____________________________________________ 39-45
Capitolul II. Venituri din activităţi independente _______________________________ 46-54 
Capitolul III. Venituri din salarii ____________________________________________ 55-60
Capitolul IV. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor ___________________________ 61-64
Capitolul V. Venituri din investiţii _________________________________________ 65-672

Capitolul VI. Venituri din pensii __________________________________________ 68-701

Capitolul VII. Venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură ______________ 71-74
Capitolul VIII. Venituri din premii şi din jocuri de noroc _________________________ 75-77
Capitolul VIII1. Venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul  

personal __________________________________________________________771-773

Capitolul IX. Venituri din alte surse _______________________________________ 78-791

Capitolul X. Venitul net anual impozabil _____________________________________ 80-84
Capitolul XI. Proprietatea comună şi asociaţiile fără personalitate  

juridică ____________________________________________________________ 85-86
Capitolul XII. Aspecte iscale internaţionale __________________________________ 87-92
Capitolul XIII. Obligaţii declarative ale plătitorilor de venituri cu reţinere  

la sursă ______________________________________________________________ 93
Capitolul XIV. Dispoziţii tranzitorii şi inale __________________________________ 94-102

Titlul IV. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor (abrogat) _______________ 103-112

Titlul IV1. Impozitul pe venitul microîntreprinderilor  ______________________ 1121-11211
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Titlul V. Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi  
impozitul pe reprezentanţele irmelor străine îniinţate în România _________113-12441

Capitolul I. Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi __________ 113-121
Capitolul II. Impozitul pe reprezentanţe ___________________________________ 122-124
Capitolul III. Modul de impozitare a veniturilor din economii obţinute din România  

de persoane izice rezidente în state membre şi aplicarea schimbului  
de informaţii în legătură cu această categorie de venituri _________________ 1241-12417

Capitolul IV. Redevenţe şi dobânzi la întreprinderi asociate _________________12418-12427

Capitolul V. Schimb de informaţii în domeniul impozitelor directe (abrogat) _____12428-12441

Titlul VI. Taxa pe valoarea adăugată ____________________________________ 125-1612

Capitolul I. Deiniţii __________________________________________________ 125-1252

Capitolul II. Operaţiuni impozabile  _________________________________________ 126
Capitolul III. Persoane impozabile __________________________________________ 127
Capitolul IV. Operaţiuni cuprinse în sfera de aplicare a taxei __________________ 128-131
Capitolul V. Locul operaţiunilor cuprinse în sfera de aplicare a taxei _____________ 132-133
Capitolul VI. Faptul generator şi exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată ________ 134-136
Capitolul VII. Baza de impozitare _______________________________________ 137-1391

Capitolul VIII. Cotele de taxă ______________________________________________ 140
Capitolul IX. Operaţiuni scutite de taxă __________________________________ 141-1441

Capitolul X. Regimul deducerilor ________________________________________ 145-149
Capitolul XI. Persoanele obligate la plata taxei ____________________________ 150-1512

Capitolul XII. Regimuri speciale ________________________________________ 152-1524

Capitolul XIII. Obligaţii _______________________________________________ 153-1582 

Capitolul XIV. Dispoziţii comune _______________________________________ 159-1601

Capitolul XV. Dispoziţii tranzitorii _______________________________________ 161-1612

Titlul VII. Accize şi alte taxe speciale ____________________________________ 162-2215

Capitolul I. Accize armonizate _________________________________________ 162-2061

Secţiunea 1. Dispoziţii generale (abrogat) ________________________________ 162-168
Secţiunea a 2-a. Produse accizabile (abrogat) ___________________________ 169-1754

Secţiunea a 3-a. Nivelul accizelor ______________________________________ 176-177
Secţiunea a 4-a. Regimul de antrepozitare (abrogat) _______________________ 178-185
Secţiunea a 41-a. Operatorul înregistrat şi operatorul neînregistrat  

(abrogat)  _____________________________________________________1851-1852

Secţiunea a 5-a. Deplasarea şi primirea produselor accizabile  
alate în regim suspensiv (abrogat) _________________________________ 186-1921

Secţiunea a 51-a. Lipsuri şi nereguli pe parcursul circulaţiei intracomunitare  
în regim suspensiv a produselor accizabile (abrogat) ___________________1922-1923

Secţiunea a 52-a. Deplasarea intracomunitară a produselor cu accize  
plătite (abrogat) _______________________________________________ 1924-19210

Secţiunea a 53-a. Înregistrarea operatorilor de produse accizabile (abrogat) _______ 19211

Secţiunea a 6-a. Obligaţiile plătitorilor de accize (abrogat) ___________________ 193-198
Secţiunea a 7-a. Scutiri la plata accizelor (abrogat) ________________________ 199-201
Secţiunea a 8-a. Marcarea produselor alcoolice şi tutunului  

prelucrat (abrogat) _______________________________________________ 202-206
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Secţiunea a 81-a. Înregistrarea operatorilor de produse accizabile (abrogat) ________ 2061

Capitolul I1. Regimul accizelor armonizate _______________________________ 2062-20672

Secţiunea 1 Dispoziţii generale _______________________________________2062-2069

Secţiunea a 2-a. Alcool şi băuturi alcoolice _____________________________20610-20614

Secţiunea a 3-a. Tutun prelucrat _________________________________________ 20615

Secţiunea a 4-a. Produse energetice__________________________________20616-20618

Secţiunea a 5-a. Energie electrică ________________________________________ 20619

Secţiunea a 6-a. Excepţii de la regimul de accizare pentru produse  
energetice şi energie electrică ________________________________________ 20620

Secţiunea a 7-a. Regimul de antrepozitare _____________________________20621-20628

Secţiunea a 8-a. Destinatarul înregistrat ___________________________________ 20629

Secţiunea a 9-a. Deplasarea şi primirea produselor accizabile alate  
în regim suspensiv de accize _____________________________________20630-20641

Secţiunea a 10-a. Restituiri de accize _____________________________________ 20642

Secţiunea a 11-a. Deplasarea intracomunitară şi impozitarea  
produselor accizabile după eliberarea pentru consum __________________20643-20650

Secţiunea a 12-a. Obligaţiile plătitorilor de accize ________________________20651-20655

Secţiunea a 13-a. Scutiri la plata accizelor _____________________________20656-20660

Secţiunea a 14-a. Marcarea produselor alcoolice şi a tutunului prelucrat ______20661-20664

Secţiunea a 15-a. Alte obligaţii pentru operatorii economici cu produse  
accizabile ____________________________________________________20665-20672

Capitolul II. Alte produse accizabile ______________________________________ 207-214
Capitolul II1. Taxe speciale pentru autoturisme şi autovehicule (abrogat) ________2141-2143 

Capitolul III. Impozitul la ţiţeiul din producţia internă _________________________ 215-217 
Capitolul IV. Dispoziţii comune _________________________________________ 218-2201 

Capitolul V. Dispoziţii tranzitorii şi derogări _______________________________2202-2212 

Capitolul VI. Contravenţii şi sancţiuni ____________________________________2213-2215 

Anexe la Titlul VII din Codul iscal 

Titlul VIII. Măsuri speciale privind supravegherea producţiei,  
importului şi circulaţiei unor produse accizabile ___________________________ 222-246 

Capitolul I. Sistemul de supraveghere a producţiei de alcool etilic  
(abrogat) _________________________________________________________ 222-229 

Capitolul II. Sistemul de supraveghere a circulaţiei alcoolului etilic şi  
a distilatelor în vrac din producţia internă sau din import (abrogat) ____________ 230-232 

Capitolul III. Sistemul de supraveghere pentru ţuică şi rachiuri de  
fructe (abrogat) ____________________________________________________ 233-234 

Capitolul IV. Sistemul de supraveghere a importurilor de alcool,  
de distilate şi de băuturi spirtoase, în vrac (abrogat) _______________________ 235-236 

Capitolul V. Dispoziţii comune de supraveghere aplicate producţiei  
şi importului de alcool, distilate şi băuturi spirtoase (abrogat) ________________ 237-238 

Capitolul VI. Măsuri speciale privind producţia, importul şi circulaţia  
uleiurilor minerale (abrogat) __________________________________________ 239-242 

Capitolul VII. Alte măsuri speciale (abrogat) ______________________________ 243-2441 

Capitolul VIII. Sancţiuni (abrogat) _______________________________________ 245-246 
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Titlul IX. Impozite şi taxe locale _________________________________________ 247-296 
Capitolul I. Dispoziţii generale __________________________________________ 247-248 
Capitolul II. Impozitul şi taxa pe clădiri ____________________________________ 249-255 
Capitolul III. Impozitul şi taxa pe teren ____________________________________ 256-260 
Capitolul IV. Impozitul pe mijloacele de transport ___________________________ 261-265 
Capitolul V. Taxa pentru eliberarea certiicatelor, avizelor şi a autorizaţiilor _______ 266-269
Capitolul VI. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate __________ 270-272 
Capitolul VII. Impozitul pe spectacole ____________________________________ 273-277
Capitolul VIII. Taxa hotelieră ___________________________________________ 278-281
Capitolul IX. Taxe speciale ________________________________________________ 282
Capitolul X. Alte taxe locale _______________________________________________ 283
Capitolul XI. Facilităţi comune __________________________________________ 284-286
Capitolul XII. Alte dispoziţii comune ______________________________________ 287-293
Capitolul XIII. Sancţiuni ______________________________________________ 294-2941

Capitolul XIV. Dispoziţii inale __________________________________________ 295-296
Anexă

Titlul IX1. Infracţiuni  _____________________________________________________ 2961

Titlul IX2. Contribuţii sociale obligatorii  ________________________________ 2962-29632 

Capitolul I. Contribuţii sociale obligatorii privind persoanele care  
realizează venituri din salarii, venituri asimilate salariilor şi venituri  
din pensii, precum şi persoanele alate sub protecţia sau în  
custodia statului _________________________________________________ 2962-29620

Capitolul II. Contribuţii sociale obligatorii privind persoanele care realizează  
venituri impozabile din activităţi independente, activităţi agricole,  
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