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                                                                                           CODUL FISCAL
                                             TABEL COMPARATIV pentru  TITLUL III “Impozitul pe venit” 
                                                 urmare a modific�rilor aduse de OUG nr. 80/2014* 
                                                                                                              

1  La articolul 48, denumirea marginal� �i alineatele (1), (8) �i
(9) se modific�:
    Reguli generale de stabilire a venitului net anual din
activit��i independente, determinat în sistem real, pe baza
datelor din contabilitate
    
   (1) Venitul net anual din activit��i independente se determin� în
sistem real, pe baza datelor din contabilitate, ca diferen�� între
venitul brut �i cheltuielile deductibile efectuate în scopul realiz�rii
de venituri cu excep�ia situa�iilor în care sunt aplicabile prevederile
art. 49 �i 50.
    ..........................................................................
    (8) Contribuabilii pentru care determinarea venitului anual se
efectueaz� în sistem real au obliga�ia s� completeze Registrul de
eviden�� fiscal�, în vederea stabilirii venitului net anual.

    (9) Modelul �i con�inutul Registrului de eviden�� fiscal� vor fi
aprobate prin ordin al ministrului finan�elor publice.

     

Art. 48 
Reguli generale de stabilire a venitului net anual din
activit��i independente, determinat pe baza contabilit��ii
în partid� simpl�

(1) Venitul net din activit��i independente se determin� ca
diferen�� între venitul brut �i cheltuielile efectuate în scopul
realiz�rii de venituri, deductibile, pe baza datelor din
contabilitatea în partid� simpl�, cu excep�ia prevederilor art.
49 �i 50.
..............................................................................
(8) Contribuabilii care ob�in venituri din activit��i
independente sunt obliga�i s� organizeze �i s� conduc�
contabilitate în partid� simpl�, cu respectarea
reglement�rilor în vigoare privind eviden�a contabil�, �i s�
completeze Registrul-jurnal de încas�ri �i pl��i,
Registrul-inventar �i alte documente contabile prev�zute de
legisla�ia în materie.
    (9) În Registrul-inventar se trec toate bunurile �i drepturile
aferente desf��ur�rii activit��ii.

Art.I
pct.
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4 La articolul 51, denumirea marginal� �i alineatul (2) se
modific�:
    Op�iunea de a stabili venitul net anual, utilizându-se datele
din contabilitate

Art. 51
Op�iunea de a stabili venitul net anual, utilizându-se
datele din contabilitatea în partid� simpl�

3  La articolul 50, alineatul (4) se modific�:
    
(4) Pentru determinarea venitului net din drepturi de proprietate
intelectual�, contribuabilii pot completa numai partea referitoare la
venituri din Registrul de eviden�� fiscal� sau î�i îndeplinesc
obliga�iile declarative direct pe baza documentelor emise de
pl�titorul de venit. Contribuabilii care î�i îndeplinesc obliga�iile
declarative direct pe baza documentelor emise de pl�titorul de
venit au obliga�ia s� arhiveze �i s� p�streze documentele
justificative cel pu�in în limita termenului de prescrip�ie prev�zut de
lege �i nu au obliga�ii privind eviden�a contabil�.

Art. 50
Stabilirea venitului net anual din drepturile de
proprietate intelectual�
(4) Pentru determinarea venitului net din drepturi de
proprietate intelectual�, contribuabilii vor completa numai
partea din Registrul-jurnal de încas�ri �i pl��i referitoare la
încas�ri. Aceast� reglementare este op�ional� pentru cei
care consider� c� î�i pot îndeplini obliga�iile declarative
direct pe baza documentelor emise de pl�titorul de venit.
Ace�ti contribuabili au obliga�ia s� arhiveze �i s� p�streze
documentele justificative cel pu�in în limita termenului de
prescrip�ie prev�zut de lege.

2  La articolul 49, alineatele (6) �i (8) se modific�:
 

 
  (6) În cazul în care un contribuabil desf��oar� o activitate
desemnat� conform alin. (2) �i o alt� activitate independent�,
venitul net anual se determin� în sistem real, pe baza datelor din
contabilitate, potrivit prevederilor art. 48.
    ..........................................................................

    (8) Contribuabilii care desf��oar� activit��i pentru care venitul
net se determin� pe baz� de norme de venit au obliga�ia s�
completeze numai partea referitoare la venituri din Registrul de
eviden�� fiscal� �i nu au obliga�ii privind eviden�a contabil�.

Art. 49
Stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit
(2) Ministerul Finan�elor Publice elaboreaz� nomenclatorul
activit��ilor pentru care venitul net se poate determina pe
bazaaza normelor anuale de venit, care se aprob� prin ordin
al ministrului finan�elor publice, în conformitate cu activit��ile
din Clasificarea activit��ilor din economia na�ional� - CAEN,
aprobat� prin Hot�rârea Guvernului nr. 656/1997, cu
modific�rile ulterioare.
(6) În cazul în care un contribuabil desf��oar� o activitate
desemnat� conform alin. (2) �i o alt� activitate
independent�, venitul net anual se determin� pe baza
contabilit��ii în partid� simpl�, conform art. 48.
.....................................................................

 (8) Contribuabilii care desf��oar� activit��i pentru care
venitul net se determin� pe baz� de norme de venit au
obliga�ia s� completeze numai partea din Registrul-jurnal de
încas�ri �i pl��i referitoare la încas�ri, potrivit reglement�rilor
contabile elaborate în acest scop.
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6  La articolul 53, alineatul (2) se modific�:
 

(2) Impozitul re�inut la surs� de c�tre pl�titori pentru veniturile
ob�inute din valorificarea bunurilor mobile sub forma de�eurilor din
patrimoniul afacerii, prev�zute la art. 78 alin. (1) lit. f), calculat prin
aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut, reprezint� plat�
anticipat� în contul impozitului anual datorat de c�tre contribuabilii
care realizeaz�, individual sau într-o form� de asociere, venituri
din activit��i independente determinate în sistem real, pe baza
datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 48. Pl��ile
anticipate vor fi luate în calcul la definitivarea impozitului anual de
c�tre organul fiscal competent.
    

Art. 53
Pl��i anticipate ale impozitului pe veniturile din activit��i
independente
(2) Impozitul re�inut la surs� de c�tre pl�titori pentru
veniturile ob�inute din valorificarea bunurilor mobile sub
forma de�eurilor din patrimoniul afacerii, prev�zute la art. 78
alin. (1) lit. f) calculat prin aplicarea cotei de 16% asupra
venitului brut, reprezint� plat� anticipat� în contul impozitului
anual datorat de c�tre contribuabilii care realizeaz�,
individual sau într-o form� de asociere, venituri din activit��i
independente determinate în sistem real pe baza datelor din
contabilitatea în partid� simpl�. Pl��ile anticipate vor fi luate
în calcul la definitivarea impozitului anual de c�tre organul
fiscal competent.

5  La articolul 52 alineatul (4), litera a) se modific�:

    a) asocierile f�r� personalitate juridic�, precum �i persoanele
juridice care organizeaz� �i conduc contabilitate proprie, potrivit
legii, pentru care plata impozitului pe venit se face de c�tre fiecare
asociat, pentru venitul s�u propriu.

Art. 52
Re�inerea la surs� a impozitului reprezentând pl��i
anticipate pentru unele venituri din activit��i
independente
(4) Pl�titorii de venituri prev�zu�i la alin. (1) nu au obliga�ia
calcul�rii, re�inerii la surs� �i vir�rii impozitului reprezentând
plat� anticipat� din veniturile pl�tite dac� efectueaz� pl��i
c�tre:
    a) asocierile f�r� personalitate juridic�, cât �i persoanele
juridice care conduc contabilitate în partid� simpl� �i pentru
care plata impozitului pe venit se face de c�tre fiecare
asociat, pentru venitul s�u propriu.

    ..........................................................................
(2) Op�iunea de a determina venitul net în sistem real, pe baza
datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 48, este
obligatorie pentru contribuabil pe o perioad� de 2 ani fiscali
consecutivi �i se consider� reînnoit� pentru o nou� perioad� dac�
contribuabilul nu solicit� revenirea la sistemul anterior, prin
completarea corespunz�toare a declara�iei privind venitul
estimat/norma de venit �i depunerea formularului la organul fiscal
competent pân� la data de 31 ianuarie inclusiv a anului urm�tor
expir�rii perioadei de 2 ani.

................................................................................
(2) Op�iunea de a determina venitul net pe baza datelor din
contabilitatea în partid� simpl� este obligatorie pentru
contribuabil pe o perioad� de 2 ani fiscali consecutivi �i se
consider� reînnoit� pentru o nou� perioad� dac�
contribuabilul nu solicit� revenirea la sistemul anterior, prin
completarea corespunz�toare a declara�iei privind venitul
estimat/norma de venit �i depunerea formularului la organul
fiscal competent pân� la data de 31 ianuarie inclusiv a anului
urm�tor expir�rii perioadei de 2 ani.
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9  La articolul 62^2, alineatele (1) �i (6) se modific�:
   

 (1) Contribuabilii care realizeaz� venituri definite la art. 61 alin. (3)
au dreptul s� opteze pentru determinarea venitului net anual în
sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor
art. 48, iar în cazul în care î�i exprim� aceast� op�iune au obliga�ia
de a completa Registrul de eviden�� fiscal�.

    ..........................................................................

(6) Impozitul anual datorat se calculeaz� de organul fiscal
competent, pe baza declara�iei privind venitul realizat, prin
aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual determinat în
sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor
art. 48, impozitul fiind final.

Art. 62^2
Reguli privind stabilirea impozitului în cazul op�iunii
pentru determinarea venitului net în sistem real
(1) Contribuabilii care realizeaz� venituri definite la art. 61
alin. (3)* au dreptul s� opteze pentru determinarea venitului
net anual în sistem real pe baza datelor din contabilitatea în
partid� simpl�, potrivit prevederilor art. 48.

*61 alin. (3) sunt considerate venituri din cedarea folosin�ei
bunurilor �i veniturile ob�inute de c�tre proprietar din închirierea
camerelor situate în locuin�e proprietate personal�, având o
capacitate de cazare în scop turistic cuprins� între una �i 5
camere inclusiv.
...........................................................................

(6) Impozitul anual datorat se calculeaz� de organul fiscal
competent, pe baza declara�iei privind venitul realizat, prin
aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual determinat

8 La articolul 62^1, dup� alineatul (8) se introduce un nou
alineat, alineatul (9):

(9) Contribuabilii care ob�in venituri determinate pe baza normei
anuale de venit nu au obliga�ii de completare a Registrului de
eviden�� fiscal� �i de conducere a eviden�ei contabile.

62^1
Reguli privind stabilirea impozitului pe venitul
determinat pe baza normei anuale de venit

7  La articolul 62, alineatul (3) se modific�:
   

(3) Prin excep�ie de la prevederile alin. (1) �i (2), contribuabilii pot
opta pentru determinarea venitului net din cedarea folosin�ei
bunurilor în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit
prevederilor art. 48. Contribuabilii care ob�in venituri din cedarea
folosin�ei bunurilor �i nu determin� venitul net din cedarea
folosin�ei bunurilor în sistem real, pe baza datelor din contabilitate,
potrivit prevederilor art. 48, nu au obliga�ii de completare a
Registrului de eviden�� fiscal� �i de conducere a eviden�ei
contabile.
    

Art. 62
 Stabilirea venitului net anual din cedarea folosin�ei
bunurilor
(3) Prin excep�ie de la prevederile alin. (1) �i (2),
contribuabilii pot opta pentru determinarea venitului net din
cedarea folosin�ei bunurilor în sistem real, pe baza datelor
din contabilitatea în partid� simpl�.
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12  La articolul 71, alineatele (3) �i (5) se modific�:

(3) Veniturile din silvicultur� �i piscicultur� se supun impunerii
potrivit prevederilor cap. II «Venituri din activit��i independente»,
venitul net anual fiind determinat în sistem real, pe baza datelor
din contabilitate, potrivit prevederilor art. 48, contribuabilii având
obliga�ia de a completa Registrul de eviden�� fiscal�. Pentru
aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii

Art. 71
    Definirea veniturilor
(3) Veniturile din silvicultur� �i piscicultur� se supun
impunerii potrivit prevederilor cap. II "Venituri din activit��i
independente", venitul net anual fiind determinat în sistem
real, pe baza datelor din contabilitatea în partid� simpl�.
Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere
proprii veniturilor din activit��i independente pentru care

11  La articolul 63, alineatul (4) se modific�:

 (4) Impozitul re�inut la surs� de c�tre pl�titori pentru veniturile
ob�inute din valorificarea bunurilor mobile sub forma de�eurilor din
patrimoniul afacerii, prev�zute la art. 78 alin. (1) lit. f), calculat prin
aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut, reprezint� plat�
anticipat� în contul impozitului anual datorat de c�tre contribuabilii
care realizeaz� venituri din cedarea folosin�ei bunurilor
determinate în sistem real, pe baza datelor din contabilitate,
potrivit prevederilor art. 48. Pl��ile anticipate vor fi luate în calcul la
definitivarea impozitului anual de c�tre organul fiscal competent.
   

Art. 63
    Pl��i anticipate de impozit pe veniturile din cedarea
folosin�ei bunurilor
(4) Impozitul re�inut la surs� de c�tre pl�titori pentru
veniturile ob�inute din valorificarea bunurilor mobile sub
forma de�eurilor din patrimoniul afacerii, prev�zute la art. 78
alin. (1) lit. f), calculat prin aplicarea cotei de 16% asupra
venitului brut, reprezint� plat� anticipat� în contul impozitului
anual datorat de c�tre contribuabilii care realizeaz� venituri
din cedarea folosin�ei bunurilor determinate în sistem real pe
baza datelor din contabilitatea în partid� simpl�. Pl��ile
anticipate vor fi luate în calcul la definitivarea impozitului
anual de c�tre organul fiscal competent.

10 La articolul 62^3, alineatul (3) se modific� �i va avea
urm�torul cuprins:

(3) Pentru perioada r�mas� din anul fiscal, venitul net se
stabile�te în sistem real, potrivit prevederilor art. 48, contribuabilii
având obliga�ia de a completa Registrul de eviden�� fiscal�.
Contribuabilii respectivi sunt obliga�i s� completeze �i s� depun�
declara�ia privind venitul estimat/norma de venit, în termen de 15
zile de la data producerii evenimentului, la organul fiscal
competent, în vederea stabilirii pl��ilor anticipate pentru veniturile
aferente perioadei r�mase pân� la sfâr�itul anului fiscal. Regulile
de impunere aplicabile pentru venitul realizat în perioada r�mas�
sunt cele prev�zute la art. 62^2 alin. (3) - (9).

Art. 62^3
  Reguli de stabilire a impozitului final pentru veniturile
realizate din închirierea în scop turistic în cazul dep��irii
num�rului de 5 camere în cursul anului fiscal

(3) Pentru perioada r�mas� din anul fiscal, venitul net se
stabile�te în sistem real, potrivit prevederilor art. 48.
Contribuabilii respectivi sunt obliga�i s� completeze �i s�
depun� declara�ia privind venitul estimat/norma de venit, în
termen de 15 zile de la data producerii evenimentului, la
organul fiscal competent, în vederea stabilirii pl��ilor
anticipate pentru veniturile aferente perioadei r�mase pân�
la sfâr�itul anului fiscal. Regulile de impunere aplicabile
pentru venitul realizat în perioada r�mas� sunt cele
prev�zute la art. 62^2 alin. (3) - (9).

    în sistem real pe baza datelor din contabilitatea în partid�
simpl�, impozitul fiind final.
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15  La articolul 82 alineatul (2), litera b) se modific�:

 
b) pe baza veniturilor determinate în sistem real, pe baza datelor
din contabilitate, în conformitate cu prevederile art. 48, potrivit
op�iunii. În cazul în care, potrivit clauzelor contractuale, venitul din
cedarea folosin�ei bunurilor reprezint� echivalentul în lei al unei
sume în valut�, determinarea venitului anual estimat se
efectueaz� pe baza cursului de schimb al pie�ei valutare,
comunicat de Banca Na�ional� a României, din ziua precedent�
celei în care se efectueaz� impunerea.

Art. 82
    Stabilirea pl��ilor anticipate de impozit
Alin. (2) 
b) pe baza veniturilor determinate potrivit datelor din
contabilitatea în partid� simpl�, potrivit op�iunii. În cazul în
care, potrivit clauzelor contractuale, venitul din cedarea
folosin�ei bunurilor reprezint� echivalentul în lei al unei sume
în valut�, determinarea venitului anual estimat se efectueaz�
pe baza cursului de schimb al pie�ei valutare, comunicat de
Banca Na�ional� a României, din ziua precedent� celei în
care se efectueaz� impunerea.

14 La articolul 78, dup� alineatul (2) se introduce un nou alineat,
alineatul (3):

(3) Contribuabilii care ob�in venituri din alte surse nu au obliga�ii
de completare a Registrului de eviden�� fiscal� �i de conducere a
eviden�ei contabile.

Art. 78
    Definirea veniturilor din alte surse

13 La articolul 73, dup� alineatul (5) se introduce un nou alineat,
alineatul (6):

(6) Contribuabilii care ob�in venituri determinate pe baza normei
anuale de venit nu au obliga�ii de completare a Registrului de
eviden�� fiscal� �i de conducere a eviden�ei contabile.
     

Art. 73
   Stabilirea venitului anual din activit��i agricole pe baz�
de norme de venit

veniturilor din activit��i independente pentru care venitul net anual
se determin� în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.
Pentru veniturile din silvicultur� calificate drept venituri din alte
surse se aplic� prevederile cap. IX.
    ..........................................................................
(5) Veniturile definite la alin. (1) pentru care nu au fost stabilite
norme de venit sunt venituri impozabile �i se supun impunerii
potrivit prevederilor cap. II «Venituri din activit��i independente»,
venitul net anual fiind determinat în sistem real, pe baza datelor
din contabilitate, potrivit prevederilor art. 48, contribuabilii având
obliga�ia de a completa Registrul de eviden�� fiscal�. Pentru
aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii
veniturilor din activit��i independente pentru care venitul net anual
se determin� în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.

venitul net anual se determin� în sistem real. Pentru
veniturile din silvicultur� calificate drept venituri din alte
surse se aplic� prevederile cap. IX.

.........................................................................
(5) Veniturile definite la alin. (1) pentru care nu au fost
stabilite norme de venit sunt venituri impozabile �i se supun
impunerii potrivit prevederilor cap. II "Venituri din activit��i
independente", venitul net anual fiind determinat în sistem
real, pe baza datelor din contabilitatea în partid� simpl�.
Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere
proprii veniturilor din activit��i independente pentru care
venitul net anual se determin� în sistem real.
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                                                                       CODUL FISCAL
                            TABEL COMPARATIV pentru  TITLUL IX^2 Contribu�ii sociale obligatorii
                                               urmare a modific�rilor aduse de OUG nr. 80/2014*
     

38La articolul 296^21 alineatul (1), litera e) se modific�:

e) persoanele care realizeaz� venituri din drepturi de proprietate
intelectual�, la care impozitul pe venit se determin� în sistem real,
pe baza datelor din contabilitate.

Art. 296^21
    Contribuabili
(1) Urm�toarele persoane au calitatea de contribuabil la
sistemul public de pensii �i la cel de asigur�ri sociale de
s�n�tate, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice
interna�ionale la care România este parte, dup� caz:
...................................................................
e) persoanele care realizeaz� venituri din drepturi de
proprietate intelectual�, la care impozitul pe venit se
determin� pe baza datelor din eviden�a contabil� în partid�
simpl�.

Art.I
pct.

       Forma Codului fiscal dup� modific�rile sduse de 
                             OUG nr. 80/2014
                   în vigoare cu 1 ianuarie 2015

    Forma Codului fiscal f�r� modific�rile aduse de            
                     OUG nr. 80/2014

*OUG nr. 80/2014 pentru modificarea �i completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal �i a altor acte normative 
a fost publicat� în Monitorul Oficial nr. 906 din 12 decembrie 2014
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