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Titlul I. Dispoziţii generale

EMILIAN DUCA

NOUL COD FISCAL
Comentat şi adnotat
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din
10 septembrie 2015, a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2016 şi, până la data de 2 iunie 2016, a fost modificată prin:
● OUG nr. 41/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri
bugetare (M. Of. nr. 733 din 30 septembrie 2015);
● OUG nr. 50/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr. 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală (M. Of. nr. 817 din 3 noiembrie 2015), aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 358/2015 (M. Of. nr. 988 din 31 decembrie 2015);
● OUG nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum
şi unele măsuri fiscal-bugetare (M. Of. nr. 923 din 11 decembrie 2015);
● Legea nr. 358/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2015 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (M. Of. nr. 988 din
31 decembrie 2015);
● OUG nr. 8/2016 – unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene
aferente perioadei de programare 2007—2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare (M. Of. 225 din 25 martie 2016);
● Legea nr. 57/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, precum şi a altor acte
normative (M. Of. nr. 283 din 14 aprilie 2016);
● Legea nr. 112/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2015 pentru modificarea şi completarea
unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri bugetare (M. Of. nr. 408 din 30 mai 2016).
Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal au fost aprobate prin HG nr. 1/2016 (M. Of. nr. 22 din 13 ianuarie
2016) şi, până la data de 2 iunie 2016, au fost modificate prin:
● Rectificare (M. Of. nr. 78 din 3 februarie 2016);
● HG nr. 47/2016 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate
prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (M. Of. nr. 22 din 13 ianuarie 2016);
● HG nr. 159/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (M. Of. nr. 208 din 21 martie 2016).
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ABREVIERI UZUALE
1. Publicaţii periodice
M. Of. – Monitorul Oficial al României, Partea I

CE – Comisia Europeană
CEE – Comunităţile Economice Europene

2. Acte normative
HG – Hotărârea Guvernului
OG – Ordonanţa Guvernului
OUG – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
OMFP – Ordinul ministrului finanţelor publice
OMEF – Ordinul ministrului economiei şi
finanţelor
OPANAF – Ordinul preşedintelui Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală
C. civ. – Codul civil
C. fisc. sau NCF – Codul fiscal al României
C. proc. fisc. sau NCPF – Codul de procedură
fiscală

4. Instanţe
CCR – Curtea Constituţională a României
CEDO – Curtea Europeană a Drepturilor
Omului
CJCE/CJUE – Curtea de Justiţie a Comunităţilor
Europene/a Uniunii Europene
ÎCCJ – Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
CSJ – Curtea Supremă de Justiţie
CA – Curtea de Apel

3. Autorităţi
ANAF – Agenţia Naţională de Administrare
Fiscală
DGRFP – Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice
UE – Uniunea Europeană

5. Alte abrevieri
alin. – alineatul
art. - articolul
Dec. – Decizia
Hot. - Hotărâre
Ed.- Editura
lit. – litera
n.a. – nota autorului
nr. – numărul
pct. – punctul
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Art. 1

TITLUL I
Dispoziţii generale
CAPITOLUL I
Scopul şi sfera de cuprindere a Codului fiscal



Scopul şi sfera de cuprindere a Codului fiscal
VECHEA REGLEMENTARE: Art. 1. Scopul şi sfera de cuprindere a Codului fiscal

Art. 1. – (1) Prezentul cod stabileşte: cadrul legal privind impozitele, taxele şi contribuţiile sociale
obligatorii prevăzute la art. 2 alin. (2), care sunt venituri ale bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului
asigurărilor sociale de stat, bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului
asigurărilor pentru şomaj şi fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale; contribuabilii care
au obligaţia să plătească aceste impozite, taxe şi contribuţii sociale; modul de calcul şi de plată a
acestora; procedura de modificare a acestor impozite, taxe şi contribuţii sociale. De asemenea,
autorizează Ministerul Finanţelor Publice să elaboreze norme metodologice, instrucţiuni şi ordine în
aplicarea prezentului cod şi a legilor de ratificare a convenţiilor de evitare a dublei impuneri în aplicare.
(2) Cadrul legal de administrare a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor sociale obligatorii reglementate
de prezentul cod este stabilit prin Codul de procedură fiscală.
(3) Dacă orice prevedere a prezentului cod contravine unei prevederi a unui tratat la care România este
parte, se aplică prevederea acelui tratat.
(4) Orice măsură de natură fiscală care constituie ajutor de stat se acordă potrivit dispoziţiilor legale în
vigoare privind ajutorul de stat.
NORME METODOLOGICE
Prevederi privind respectarea regulilor de ajutor de stat
6. Facilităţile fiscale de natura ajutorului de stat, aşa cum acesta este definit la art. 2 alin. (1) lit. d) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de
stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, se acordă cu respectarea prevederilor
naţionale şi comunitare în domeniul ajutorului de stat.
 LEGISLAȚIE ŞI JURISPRUDENȚĂ

▪ Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, publicată în M. Of. nr. 597 din 13 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare.



COMENTARII ŞI NOTE

1. Scopul Codului fiscal este definit ca fiind cadrul legal
pentru reglementarea asietei (modul de aşezare) impozitelor,
taxelor şi contribuţiilor sociale enumerate la articolul 2 al
legii. Administrarea impozitelor şi taxelor reglementate de
Codul fiscal face obiectul dreptului procedural fiscal,
respectiv al Codului de procedură fiscală.
2. Ministerul Finanţelor Publice este instituţia autorizată să
emită norme, instrucţiuni şi ordine în aplicarea Codului
fiscal. Actele normative emise de alte organe ale
administraţiei publice nu vor putea conţine reglementări
privind aplicarea Codului fiscal, cu excepţia cazurilor de

delegare de competenţă prevăzute de Codul fiscal [a se
vedea şi prevederile art. 5 alin. (5) din Codul fiscal].
3. Faţă de reglementarea anterioară, au fost eliminate
prevederile care consacrau prioritatea Codului fiscal faţă de
alte acte normative, în ceea ce priveşte aplicarea legii fiscale.
În consecinţă, eventualele facilităţi fiscale prevăzute în alte
acte normative ar trebui recunoscute din punct de vedere
fiscal.
4. Actele normative prin care se ratifică sau se pun în
aplicare tratatele internaţionale la care România este parte
(ex. Tratatul de aderare la Uniunea Europeană, convenţiile
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Art. 1-2

de evitare a dublei impuneri etc.), prevalează în faţa
legislaţiei naţionale, în limitele şi în condiţiile prevăzute de
Constituţia României. Deşi nu a ratificat (încă) Convenţia de
la Viena privind dreptul tratatelor, România a preluat în mare
parte prevederile acesteia prin adoptarea Legii nr. 590/2003
privind tratatele (publicată în M. Of. nr. 23 din 12 ianuarie
2004). Astfel, tratatele ratificate de Parlament fac parte din
dreptul intern.
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5. Unele măsuri fiscale (de exemplu, reduceri de impozite
sau chiar eşalonări la plată a creanţelor fiscale restante)
constituie ajutor de stat şi pentru acordarea lor este necesară
aprobarea prealabilă a Comisiei Europene sau Consiliului
Concurenţei, după caz. Relevante pentru aplicarea art. 1
alin. (4) NCF sunt şi prevederile pct. 6 din normele
metodologice de aplicare a titlului I.

Impozitele, taxele şi contribuţiile sociale obligatorii reglementate de Codul fiscal
VECHEA REGLEMENTARE: Art. 2. Impozitele şi taxele reglementate de Codul fiscal

Art. 2. – (1) Impozitele şi taxele reglementate prin prezentul cod sunt următoarele:
a) impozitul pe profit;
b) impozitul pe venit;
c) impozitul pe veniturile microîntreprinderilor;
d) impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi;
e) impozitul pe reprezentanţe;
f) taxa pe valoarea adăugată;
g) accizele;
h) impozitele şi taxele locale;
i) impozitul pe construcţii.
(2) Contribuţiile sociale reglementate prin prezentul cod sunt următoarele:
a) contribuţiile de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat;
b) contribuţiile de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări
sociale de sănătate;
c) contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate datorată de angajator
bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate;
d) contribuţiile asigurărilor pentru şomaj datorate bugetului asigurărilor pentru şomaj;
e) contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorată de angajator
bugetului asigurărilor sociale de stat;
f) contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, datorată de persoanele fizice şi
juridice care au calitatea de angajator potrivit art. 4 din Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi
utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare.



COMENTARII ŞI NOTE

1. Codul fiscal reglementează impozite şi taxe care
reprezintă cea mai mare parte a veniturilor bugetului de stat
şi bugetelor locale. Există însă o serie de taxe şi/sau
contribuţii reprezentând venituri ale bugetului de stat care
sunt reglementate prin legi speciale, cum sunt taxele pentru
activităţi dăunătoare sănătăţii (Legea nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii, republicată în M. Of. nr. 652
din 28 august 2015 - Titlul XI. Finanţarea unor cheltuieli de
sănătate). O listă (exemplificativă) a contribuţiilor la fondurile
speciale este prezentată în Anexa nr. 1 a prezentei lucrări.

2. De la data aderării, în România se aplică direct
prevederile Codului vamal comunitar şi Regulamentului
vamal comunitar [Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al
Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de
aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului
de instituire a Codului Vamal Comunitar]. Prin Regulamentul
(CE) nr. 450/2008 a fost aprobat Codul vamal modernizat,
abrogat ulterior prin Regulamentul (UE) nr. 952/2013 de
stabilire a Codului vamal al Uniunii.
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Art. 3-4

CAPITOLUL II
Aplicarea şi modificarea codului fiscal



Principiile fiscalităţii
VECHEA REGLEMENTARE: Art. 3. Principiile fiscalităţii

Art. 3. – Impozitele şi taxele reglementate de prezentul cod se bazează pe următoarele principii:
a) neutralitatea măsurilor fiscale în raport cu diferitele categorii de investitori şi capitaluri, cu forma de
proprietate, asigurând prin nivelul impunerii condiţii egale investitorilor, capitalului român şi străin;
b) certitudinea impunerii, prin elaborarea de norme juridice clare, care să nu conducă la interpretări
arbitrare, iar termenele, modalitatea şi sumele de plată să fie precis stabilite pentru fiecare plătitor,
respectiv aceştia să poată urmări şi înţelege sarcina fiscală ce le revine, precum şi să poată determina
influenţa deciziilor lor de management financiar asupra sarcinii lor fiscale;
c) justeţea impunerii sau echitatea fiscală asigură ca sarcina fiscală a fiecărui contribuabil să fie stabilită
pe baza puterii contributive, respectiv în funcţie de mărimea veniturilor sau a proprietăţilor acestuia;
d) eficienţa impunerii asigură niveluri similare ale veniturilor bugetare de la un exerciţiu bugetar la altul
prin menţinerea randamentului impozitelor, taxelor şi contribuţiilor în toate fazele ciclului economic,
atât în perioadele de avânt economic, cât şi în cele de criză;
e) predictibilitatea impunerii asigură stabilitatea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor obligatorii, pentru
o perioadă de timp de cel puţin un an, în care nu pot interveni modificări în sensul majorării sau
introducerii de noi impozite, taxe şi contribuţii obligatorii.



COMENTARII ŞI NOTE

1. Principiile Codului fiscal, aşa cum sunt enunţate în acest
articol, nu au o aplicabilitate directă în practică, însă constituie repere importante pentru interpretarea şi aplicarea
unitară a dispoziţiilor legislaţiei fiscale - Codul fiscal şi
legislaţia derivată. În acest sens, vezi art. 13 din Codul de
procedură fiscală (NCPF).
2. Principiul echităţii (justeţei impunerii) a fost modificat în
sensul în care impozitarea va fi nediscriminatorie, în funcţie
de puterea contributivă a contribuabililor şi nu în mod diferenţiat, în funcţie de venituri. A fost introdus un nou principiu: principiul predictibilităţii care, prin corelare cu prevederile art. 4, ar trebui să asigure stabilitatea sistemului de
impunere din România pe o perioadă de cel puţin un an
(sunt vizate măsurile fiscale precum introducerea/modificarea/eliminarea unor impozite, taxe sau contribuţii obligatorii ori facilităţi fiscale).
3. La principiul neutralităţii [lit. a)] se adaugă sintagma „prin
nivelul impunerii” (cu privire la asigurarea condiţiilor egale



pentru investitori'). Principiul certitudinii impunerii nu este
modificat. Principiul eficienţei [lit. d)] este practic un
principiu bugetar având în vedere menţinerea stabilităţii
veniturilor din impozite, taxe şi contribuţii sociale, indiferent
de fazele ciclului economic.
4. Ca urmare a aderării la Uniunea Europeană, principiile
generale ale dreptului comunitar (aşa cum au fost definite de
Curtea de Justiţie a UE) se aplică direct şi în România în
domeniul fiscal şi nu numai. Intră în această categorie
principiul egalităţii de tratament (non-discriminării), principiul proporţionalităţii, principiul aplicării directe a dreptului
comunitar, principiul subsidiarităţii, principiul certitudinii
legislative şi principiul aşteptărilor legitime. Alte principii au
fost formulate cu privire la taxa pe valoarea adăugată, dintre
care menţionăm principiul neutralităţii taxei (vezi şi E.
Duca - Teorie şi practică privind taxa pe valoarea adăugată,
Editura Monitorul Oficial, 2012).

Modificarea şi completarea Codului fiscal
VECHEA REGLEMENTARE: Art. 4. Modificarea şi completarea Codului fiscal

Art. 4. – (1) Prezentul cod se modifică şi se completează prin lege, care intră în vigoare în termen de
minimum 6 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) În cazul în care prin lege se introduc impozite, taxe sau contribuţii obligatorii noi, se majorează cele
existente, se elimină sau se reduc facilităţi existente, acestea vor intra în vigoare cu data de 1 ianuarie a
fiecărui an şi vor rămâne nemodificate cel puţin pe parcursul acelui an.
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(3) În situaţia în care modificările şi/sau completările se adoptă prin ordonanţe, se pot prevedea termene
mai scurte de intrare în vigoare, dar nu mai puţin de 15 zile de la data publicării, cu excepţia situaţiilor
prevăzute la alin. (2).
(4) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2) modificările care decurg din angajamentele
internaţionale ale României.
 LEGISLAȚIE ŞI JURISPRUDENȚĂ

▪ Dec. CCR nr. 82/2009 (publicată în M. Of. nr. 33 din 16 ianuarie 2009); 786/2009 (publicată în M. Of. nr. 400 din 12 iunie 2009).



COMENTARII ŞI NOTE

1. Prin introducerea acestui articol s-a dorit stabilirea unui
regim restrictiv şi predictibil de modificare a Codului fiscal.
La alin. (1), pentru intrarea în vigoare se stabileşte un termen
de minim 6 luni de la publicarea în MO a legii de modificare
şi completare a Codului fiscal (6 luni de la promovarea legii,
în vechiul CF). Astfel, legile conţinând modificări şi completări ale Codului fiscal ar trebui să intre în vigoare după 6 luni
de la aprobare. Acest termen de 6 luni nu a fost respectat
nici măcar pentru noul Cod fiscal (publicat în luna noiembrie
2015 – cu intrare în vigoare la 1 ianuarie 2016).
2. La alin. (2), în vederea asigurării predictibilităţii, se arată
că (i) introducerea de noi impozite, taxe, contribuţii, (ii)
modificarea ori eliminarea celor existente, (iii) eliminarea sau
reducerea de facilităţi vor intra în vigoare la 1 ianuarie a
anului următor, măsurile adoptate urmând să rămână
neschimbate pe o perioadă de cel puţin un an.
3. La alin. (3), nou introdus, se restricţionează modificările
aduse prin ordonanţe în sensul impunerii unui termen minim



de 15 zile pentru intrarea în vigoare. Prin excepţie [conform
alin. (4)] limitele de la alineatele anterioare nu se aplică în
cazul măsurilor ce rezultă din angajamentele internaţionale
ale României (ex. din legislaţia UE sau acorduri FMI).
4. Regimul ordonanţelor de urgenţă în domeniul fiscal este
destul de controversat. Chiar dacă se dispune că modificarea
Codului fiscal se face numai prin lege (act normativ adoptat
de către Parlament), acesta a fost modificat frecvent prin
ordonanţe de urgenţă, fără ca această practică să fie considerată
o încălcare a Constituţiei. Jurisprudenţa Curţii Constituţionale a
ignorat interdicţia prevăzută la art. 115 alin. (6) din Constituţie
cu privire la adoptarea de ordonanţe de urgenţă în domeniul
drepturilor şi obligaţiilor fundamentale ale cetăţenilor României
(n.n. contribuţiile financiare sunt considerate obligaţii
fundamentale în Constituţie). Astfel, emiterea ordonanţelor a fost
limitată de curte numai în cazul în care acestea afectează
drepturile fundamentale prevăzute de Constituţie (vezi Decizia
CCR nr. 82/2009).

Norme metodologice, instrucţiuni şi ordine
VECHEA REGLEMENTARE: Art. 5. Norme metodologice, instrucţiuni şi ordine

Art. 5. – (1) Ministerul Finanţelor Publice are atribuţia elaborării normelor necesare pentru aplicarea
unitară a prezentului cod.
(2) În înţelesul prezentului cod, prin norme se înţelege norme metodologice, instrucţiuni şi ordine.
(3) Normele metodologice sunt aprobate de Guvern, prin hotărâre, şi sunt publicate în Monitorul Oficial
al României, Partea I.
(4) Ordinele şi instrucţiunile pentru aplicarea unitară a prezentului cod se emit de ministrul finanţelor
publice şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ordinele şi instrucţiunile referitoare la
proceduri de administrare a impozitelor şi taxelor reglementate de prezentul cod, datorate bugetului
general consolidat, cu excepţia bugetelor locale, se emit de preşedintele Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală, denumită în continuare A.N.A.F., şi se publică în Monitorul Oficial al României,
Partea I. Ordinele şi instrucţiunile referitoare la proceduri de administrare a impozitelor şi taxelor
locale, reglementate de prezentul cod, se aprobă prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al
ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice.
(5) Sub sancţiunea nulităţii absolute, instituţiile publice din subordinea Guvernului, altele decât
Ministerul Finanţelor Publice, nu pot elabora şi emite norme care să aibă legătură cu prevederile
prezentului cod, cu excepţia celor prevăzute în prezentul cod.
(6) Anual, Ministerul Finanţelor Publice colectează şi sistematizează toate normele în vigoare având
legătură cu prevederile prezentului cod şi publică această colecţie oficială.
 LEGISLAȚIE ŞI JURISPRUDENȚĂ

▪ Dec. CCR nr. 424/2013, publicată în M. Of. nr. 15 din 10 ianuarie 2014.
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Art. 5-7

 COMENTARII ŞI NOTE
1. Ministerul Finanţelor Publice este instituţia abilitată de
lege pentru elaborarea normelor necesare aplicării Codului
fiscal, indiferent de denumirea acestora - norme metodologice, instrucţiuni sau ordine. Normele metodologice sunt
aduse la cunoştinţa publicului prin publicarea lor în
Monitorul Oficial al României, Partea I. Practic, normele
metodologice se elaborează de Ministerul Finanţelor Publice
şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în timp ce
instrucţiunile şi ordinele referitoare la Codul fiscal se aprobă
de către ministrul finanţelor publice (procedurile fiscale se
aprobă prin ordin al preşedintelui ANAF). Alte instituţii
publice pot elabora norme numai în măsura în care Codul
fiscal prevede în mod expres această posibilitate.



2. Colectarea şi sistematizarea normelor în vigoare privind
Codul fiscal se realizează de către Ministerul Finanţelor
Publice căruia îi revine obligaţia de a publica colecţia. Legea
nu prevede nicio sancţiune pentru nerespectarea acestei
obligaţii legale.
3. Deşi în sistemul juridic naţional jurisprudenţa nu este
considerată izvor de drept, se remarcă o tendinţă de
reconsiderare a rolului jurisprudenţei, confirmat şi de prevederile noului Cod de procedură civilă care a intrat în
vigoare la data de 1 februarie 2013 (vezi şi E. Duca – Rolul
jurisprudenţei în dreptul fiscal, Pandectele Săptămânale nr.
15/2011, Ed. Rosetti). În acest sens, menţionăm că la titlul
VII NCF (Taxa pe valoarea adăugată), se menţionează expres
obligativitatea respectării jurisprudenţei CJUE.

Aplicarea unitară a legislaţiei
VECHEA REGLEMENTARE: Art. 6. Înfiinţarea şi funcţionarea Comisiei fiscale centrale

Art. 6. – Aplicarea unitară a prezentului cod şi a legislaţiei subsecvente acestuia se asigură prin Comisia
fiscală centrală constituită potrivit Codului de procedură fiscală.
 LEGISLAȚIE ŞI JURISPRUDENȚĂ

▪ OMFP nr. 688/2013 privind componenţa şi funcţionarea Comisiei fiscale centrale, publicat în M. Of. nr. 323 din 4 iunie 2013;
▪ Dec. CCR nr. 424/2013, publicată în M. Of. nr. 15 din 10 ianuarie 2014.

 COMENTARII ŞI NOTE
1. Articolul este modificat în întregime. Prevederile art. 6
din vechea reglementare fiind preluate în NCPF. Soluţionarea unor probleme legate de aplicarea Codului fiscal este
atribuită prin lege Comisiei fiscale centrale, ale cărei decizii,
aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice, sunt
publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I. Comisia
centrală fiscală aprobă şi decizii cu privire la aplicarea unitară
a prevederilor Codului de procedură fiscală.
2. Soluţiile unitare adoptate prin decizii ale comisiei şi
aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice sunt

aplicabile de la data intrării în vigoare a actului normativ în
baza căruia au fost date. Prin ordin al ministrului finanţelor
publice, au fost aprobate şi publicate în Monitorul Oficial al
României decizii ale Comisiei fiscale centrale (vezi Anexa 6)
după cum urmează: în 2004 (10 decizii), 2005 (2 decizii),
în 2006 (7 decizii), în 2007 (o decizie), 2008 (o decizie) şi
2010 (o decizie), în 2011 (6 decizii), în 2013 (4 decizii) în
2014 (6 decizii – din care 4 au fost publicate) şi în 2015 (3
decizii din care 2 publicate).

CAPITOLUL III
Definiţii



Definiţii ale termenilor comuni
VECHEA REGLEMENTARE: Art. 7. Definiţii ale termenilor comuni

Art. 7. – În înţelesul prezentului cod, cu excepţia titlurilor VII şi VIII, termenii şi expresiile de mai jos au
următoarele semnificaţii:
1. activitate dependentă - orice activitate desfăşurată de o persoană fizică într-o relaţie de angajare
generatoare de venituri;

TITLUL I

13

Noul Cod fiscal

Art. 7

14

 LEGISLAȚIE ŞI JURISPRUDENȚĂ

▪ Dec. ÎCCJ, s. com., nr. 755/2011 (Delimitare contract de muncă de un contract de prestări servicii. Persoană juridică deţinută
100% de o persoană fizică); Sentinţa civ. CA Cluj nr. 314/9.02.2010 (Contracte de comision încheiate cu salariaţii. Tratament
fiscal); Sentinţa civ CA Bacău nr. 153/11.02.2010 (Delimitare activităţi dependente şi independente); Sentinţa civ. CA Bucureşti
nr. 3277/2012 (Determinarea activităţi dependente în scop de TVA).

 COMENTARII ŞI NOTE
1. Sintagma „relaţie de angajare” nu este definită în cuprinsul Codului fiscal sau al normelor metodologice. Deoarece
în prima variantă a vechiului Cod fiscal (din proiectul de lege
depus la Parlament) se făcea o legătură directă între relaţia
de angajare şi Codul muncii, putem presupune că relaţia de
angajare se referă îndeosebi la relaţiile de muncă reglementate de Codul muncii (relaţia de tip „angajator - salariat”).
Această interpretare este susţinută şi de Dicţionarul explicativ
al limbii române, în care verbul „a angaja” are ca prim înţeles
„a lua pe cineva sau a intra în slujbă” (echivalentul încadrării
în muncă). Totuşi, trebuie menţionat că există şi un alt

înţeles, respectiv prin „a (se) angaja” se înţelege şi acţiunea
de a primi efectuarea unei lucrări (asumarea obligaţiei de a
face ceva).
2. În categoria veniturilor din salarii intră atât veniturile
obţinute din angajarea în muncă potrivit Codului muncii
(Legea nr. 53/2003), cât şi veniturile obţinute de către
funcţionarii publici sau personalul bugetar a căror „angajare”
(relaţii de muncă) este reglementată prin legi speciale
(statute) cum sunt: statutul funcţionarilor publici, statutul
personalului didactic, statutul cadrelor militare, statutul
poliţistului, etc.

2. activitate dependentă la funcţia de bază - orice activitate desfăşurată în baza unui contract individual
de muncă sau a unui statut special prevăzut de lege, declarată angajatorului ca funcţie de bază de către
angajat; în cazul în care activitatea se desfăşoară pentru mai mulţi angajatori, angajatul este obligat să
declare numai angajatorului ales că locul respectiv este locul unde exercită funcţia pe care o consideră
de bază;

 COMENTARII ŞI NOTE
3. Ţinând cont de definiţia activităţii dependente,
„activitatea dependentă la funcţia de bază” are relevanţă

numai pentru aplicarea regimului deducerilor la impozitul
pe venit.

3. activitate independentă - orice activitate desfăşurată de către o persoană fizică în scopul obţinerii de
venituri, care îndeplineşte cel puţin 4 dintre următoarele criterii:
3.1. persoana fizică dispune de libertatea de alegere a locului şi a modului de desfăşurare a activităţii,
precum şi a programului de lucru;
3.2. persoana fizică dispune de libertatea de a desfăşura activitatea pentru mai mulţi clienţi;
3.3. riscurile inerente activităţii sunt asumate de către persoana fizică ce desfăşoară activitatea;
3.4. activitatea se realizează prin utilizarea patrimoniului persoanei fizice care o desfăşoară;
3.5. activitatea se realizează de persoana fizică prin utilizarea capacităţii intelectuale şi/sau a prestaţiei
fizice a acesteia, în funcţie de specificul activităţii;
3.6. persoana fizică face parte dintr-un corp/ordin profesional cu rol de reprezentare, reglementare şi
supraveghere a profesiei desfăşurate, potrivit actelor normative speciale care reglementează organizarea
şi exercitarea profesiei respective;
3.7. persoana fizică dispune de libertatea de a desfăşura activitatea direct, cu personal angajat sau prin
colaborare cu terţe persoane în condiţiile legii;
NORME METODOLOGICE
1. (1) În aplicarea prevederilor art. 7 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare (Codul fiscal), se are în vedere ca raportul juridic încheiat între părţi şi conţină, în
mod obligatoriu, clauze contractuale clare privind obiectul contractului, drepturile şi obligaţiile părţilor,
astfel încât să nu rezulte existenţa unei relaţii de subordonare, ci libertatea persoanei fizice de a
dispune în ceea ce priveşte desfăşurarea activităţii. La încadrarea unei activităţi ca activitate
independentă, părţile vor avea în vedere ca raportul juridic încheiat să reflecte conţinutul economic real
al tranzacţiei/activităţii.
(2) Criteriul privind libertatea persoanei de a alege locul, modul de desfăşurare a activităţii, precum şi
programul de lucru este îndeplinit atunci când cele trei componente ale sale sunt îndeplinite cumulativ,
în raportul juridic părţile pot conveni asupra datei, locului şi programului de lucru în funcţie de specificul
activităţii şi de celelalte activităţi pe care prestatorul le desfăşoară.

