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MODIFICĂRI ADUSE CODULUI FISCAL DE O.G. NR. 8/2021* 
TITLUL IV IMPOZIT PE VENIT

Art.I
Pct.

Forma Codului fiscal în vigoare ÎNAINTE de modificările
aduse de O.G. nr.8/2021*

Forma Codului fiscal în vigoare DUPĂ modificările
aduse de O.G. nr.8/2021*

Data 
intrarii în 
vigoare

13 Art. 62 Venituri neimpozabile
(...)
m) veniturile primite ca urmare a transferului dreptului de 
proprietate asupra bunurilor imobile și mobile din 
patrimoniul personal, altele decât câștigurile din transferul 
titlurilor de valoare și/sau aurului financiar prevăzute la 
cap. V - Venituri din investiții, precum și altele decât cele 
definite la cap. IX - Venituri din transferul proprietăților 
imobiliare din patrimoniul personal;

La articolul 62, litera m) se modifică și va avea următorul
cuprins:
m) veniturile primite ca urmare a transferului dreptului de 
proprietate asupra bunurilor imobile și mobile din 
patrimoniul personal, altele decât câștigurile din transferul 
titlurilor de valoare și/sau aurului de investiții prevăzute la 
cap. V - Venituri din investiții, precum și altele decât cele 
definite la cap. IX - Venituri din transferul proprietăților 
imobiliare din patrimoniul personal;

03.09.2021

14 Art. 84 Stabilirea venitului net anual din cedarea 
folosinței bunurilor
(...)
(10) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (2), 
contribuabilii pot opta pentru determinarea venitului net 
din cedarea folosinței bunurilor în sistem real, pe baza 
datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 68. 
Contribuabilii care obțin venituri din cedarea folosinței 
bunurilor și nu determină venitul net din cedarea folosinței 
bunurilor în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, 

La articolul 84, alineatele (10) și (11) se modifică și vor
avea următorul cuprins:

(10) Prin excepție de la prevederile alin. (3), contribuabilii 
care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din 
patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendarea 
bunurilor agricole și veniturile din închirierea în scop turistic
a camerelor situate în locuințe proprietate personală au 
dreptul să opteze pentru determinarea venitului net în 
sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit 
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potrivit prevederilor art. 68, nu au obligații de completare a
Registrului de evidență fiscală și de conducere a evidenței 
contabile.
   

(11) Dispozițiile privind opțiunea prevăzută la art. 69^1 alin.
(2) și (3) se aplică și în cazul determinării venitului net 
potrivit prevederilor alin. (3).

prevederilor art. 68. Contribuabilii care obțin venituri din 
cedarea folosinței bunurilor și nu determină venitul net din 
cedarea folosinței bunurilor în sistem real, pe baza datelor 
din contabilitate, potrivit prevederilor art. 68, nu au 
obligații de completare a Registrului de evidență fiscală și 
de conducere a evidenței contabile.
(11) Opțiunea de a determina venitul net în sistem real, pe 
baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 68, 
este obligatorie pentru contribuabil pe o perioadă de 2 ani 
fiscali consecutivi și se consideră reînnoită pentru o nouă 
perioadă dacă contribuabilul nu solicită revenirea la 
sistemul anterior, prin completarea corespunzătoare a 
declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile 
sociale datorate de persoanele fizice și depunerea 
formularului la organul fiscal competent până la data de 25 
mai inclusiv a anului următor expirării perioadei de 2 ani. În 
cazul contribuabililor care încep activitatea în cursul anului 
fiscal, opțiunea pentru determinarea venitului net în sistem 
real se exercită în termen de 30 de zile de la începerea 
activității.

15 Art.  87  Reguli  de  stabilire  a  impozitului  final  pentru
veniturile  realizate  din  închirierea  în  scop  turistic  în
cazul  depășirii  numărului  de  5  camere în  cursul  anului
fiscal
(1) Contribuabilii care într-un an fiscal au realizat venituri 
din închirierea în scop turistic a unui număr de peste 5 
camere închiriate în scop turistic, situate în locuințe 
proprietate personală, indiferent de numărul de locuințe în 
care sunt situate acestea, determină, începând cu anul 
fiscal următor, venitul net anual în sistem real, pe baza 
datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 68, și au 
obligația de a completa Registrul de evidență fiscală.

La  articolul  87,  alineatul  (1)  se  modifică  și  va  avea
următorul cuprins:
 ART. 87
  
(1) Contribuabilii care într-un an fiscal au realizat venituri 
din închirierea în scop turistic a unui număr de peste 5 
camere închiriate în scop turistic, situate în locuințe 
proprietate personală, indiferent de numărul de locuințe în 
care sunt situate acestea, determină, în anul fiscal următor,
venitul net anual în sistem real, pe baza datelor din 
contabilitate, potrivit prevederilor art. 68, și au obligația de
a completa Registrul de evidență fiscală.

se aplică 
veniturilor 
realizate 
începând 
cu data de 
1 ianuarie 
2022

16 Art. 96  Determinarea câștigului net anual/pierderii nete 
anuale din transferul titlurilor de valoare și orice alte 
operațiuni cu instrumente financiare, precum și din 
transferul aurului de investiții
(...)

La articolul  96,  partea  introductivă a  alineatului  (3)  se
modifică și va avea următorul cuprins:
    

se aplică 
veniturilor 
realizate 
începând 
cu data de 
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(3) Intermediarii, societățile de administrare a investițiilor 
sau societățile de investiții autoadministrate, care 
efectuează tranzacțiile prevăzute la art. 94 și 95, au 
următoarele obligații:

(3) Intermediarii, societățile de administrare a investițiilor 
sau societățile de investiții autoadministrate, administratorii
de fonduri de investiții alternative, rezidenți fiscali români, 
care efectuează tranzacțiile prevăzute la art. 94 și 95, atât 
pentru veniturile obținute din România, cât și pentru cele 
obținute din străinătate, au următoarele obligații:".

1 ianuarie 
2022

17 Art. 97 Reținerea impozitului din veniturile din investiții
(...)
(7) Veniturile sub formă de dividende, inclusiv câștigul 
obținut ca urmare a deținerii de titluri de participare 
definite de legislația în materie la organisme de plasament 
colectiv se impun cu o cotă de 5% din suma acestora, 
impozitul fiind final. Obligația calculării și reținerii 
impozitului pe veniturile sub formă de dividende revine 
persoanelor juridice, odată cu plata dividendelor/sumelor 
reprezentând câștigul obținut ca urmare a deținerii de 
titluri de participare de către acționari/asociați/investitori. 
Termenul de virare a impozitului este până la data de 25 
inclusiv a lunii următoare celei în care se face plata. În 
cazul dividendelor/câștigurilor obținute ca urmare a 
deținerii de titluri de participare, distribuite, dar care nu au
fost plătite acționarilor/asociaților/investitorilor până la 
sfârșitul anului în care s-au aprobat situațiile financiare 
anuale, impozitul pe dividende/câștig se plătește până la 
data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor. Impozitul 
datorat se virează integral la bugetul de stat.

La  articolul  97,  alineatul  (7)  se  modifică  și  va  avea
următorul cuprins:
(7) Veniturile sub formă de dividende, inclusiv câștigul 
obținut ca urmare a deținerii de titluri de participare 
definite de legislația în materie la organisme de plasament 
colectiv se impun cu o cotă de 5% din suma acestora, 
impozitul fiind final. Obligația calculării și reținerii 
impozitului pe veniturile sub formă de dividende revine 
persoanelor juridice, odată cu plata dividendelor/sumelor 
reprezentând câștigul obținut ca urmare a deținerii de titluri
de participare de către acționari/asociați/investitori. 
Termenul de virare a impozitului este până la data de 25 
inclusiv a lunii următoare celei în care se face plata. În 
cazul dividendelor/câștigurilor obținute ca urmare a 
deținerii de titluri de participare, distribuite, dar care nu au
fost plătite acționarilor/asociaților/investitorilor până la 
sfârșitul anului în care s-a aprobat distribuirea acestora, 
impozitul pe dividende/câștig se plătește până la data de 25
ianuarie inclusiv a anului următor distribuirii. Impozitul 
datorat se virează integral la bugetul de stat.

03.09.2021

18  Art. 105 Venituri neimpozabile La articolul 105 alineatul (2), după numărul curent 15 se
introduce un nou număr curent, numărul curent 16, cu
următorulcuprins:
______________________________________________________________________|
|Nr. |        Produse vegetale     |         Suprafață       |
|crt.|                             |                         |

|____|_____________________________|_________________________|
|"16.| Plante furajere             | până la 2,0 ha inclusiv"|

|____|_____________________________|_________________________|

01.01.2022
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19 Art. 110 Determinarea impozitului aferent veniturilor din
premii și din jocuri de noroc

La articolul 110, după alineatul (21) se introduce un nou
alineat, alineatul (22), cu următorul cuprins:
(22) Impozitul datorat în cazul veniturilor obținute ca urmare
a participării la jocurile de noroc caracteristice cazinourilor,
cluburilor de poker, slot-machine și lozuri, cu valoare mai 
mare decât plafonul neimpozabil de 66.750 lei, se 
determină prin aplicarea baremului prevăzut la alin. (2) 
asupra fiecărui venit brut primit de un participant, iar din 
rezultatul obținut se scade suma de 667,5 lei.

20 Art. 115  Calculul impozitului și termenul de plată
(...)
(12)  În  cazul  contribuabililor  care  realizează  venituri
prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. k1), impozitul pe venit se
calculează prin reținere la sursă, la fiecare plată, de către
CEC Bank - S.A. prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului
brut  și  reprezintă  plată  anticipată  în  contul  impozitului
anual datorat.
(2) Impozitul calculat și reținut reprezintă impozit final, cu 
excepția prevederilor alin. (12).

La articolul 115, alineatele (12)  și (2) se modifică și vor
avea următorul cuprins:
(12) În cazul contribuabililor care realizează venituri 
prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. k1), impozitul pe venit se 
calculează prin reținere la sursă, la fiecare plată, de către 
CEC Bank - S.A. prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului 
brut.

(2) Impozitul calculat și reținut reprezintă impozit final.

03.09.2021

21 Art. 115 La articolul 115, după alineatul (2) se introduce un nou
alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:
(21) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în cazul 
veniturilor prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. k1) pentru care 
stabilirea venitului impozabil se determină ca diferență 
între venituri și cheltuieli, în baza documentelor 
justificative, impozitul calculat și reținut reprezintă plată 
anticipată în contul impozitului anual datorat.

03.09.2021

22 Art. 116 Declararea, stabilirea și plata impozitului pentru
unele venituri din alte surse

La articolul 116, după alineatul (1) se introduce un nou
alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
(11) Contribuabilii care realizează veniturile prevăzute la 
art. 114 alin. (2) lit. k1), pentru care venitul impozabil se 
stabilește potrivit prevederilor alin. (2) lit. b), au obligația 
de a depune declarația unică privind impozitul pe venit și 
contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice la organul
fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 
25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a 
venitului în vederea definitivării impozitului anual pe venit.

03.09.2021
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23 Art. 116
 (33) În cazul veniturilor prevăzute la  art. 114 alin. (2) lit.
k1), în vederea stabilirii venitului impozabil potrivit alin. (2)
lit.  b),  contribuabilii  pot  depune  declarația  unică  privind
impozitul  pe  venit  și  contribuțiile  sociale  datorate  de
persoanele fizice.
  (4) Impozitul reprezintă impozit final.

La articolul 116, alineatele (33) și (4) se abrogă. 03.09.2021

24  Art. 123 Stabilirea și plata impozitului anual datorat
    

  (1) Impozitul anual datorat se stabilește de contribuabili în
declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile 
sociale datorate de persoanele fizice pentru veniturile 
realizate în anul fiscal anterior, prin aplicarea cotei de 10% 
asupra venitului net anual impozabil determinat potrivit art.
118 din care se deduce costul de achiziție al aparatelor de 
marcat electronice fiscale, astfel cum sunt definite la art. 3 
alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999,
republicată, aprobată prin Legea nr. 64/2002, cu 
modificările și completările ulterioare, puse în funcțiune în 
anul respectiv.
  (2) Impozitul anual datorat de contribuabilii care au 
realizat venituri din cedarea folosinței bunurilor, precum și 
venituri din drepturi de proprietate intelectuală, pentru 
care determinarea venitului net anual se efectuează prin 
utilizarea cotei forfetare de cheltuieli, prin aplicarea cotei 
de 10% asupra venitului net anual impozabil.

La articolul  123, alineatele (1) și  (2) se modifică și  vor
avea următorul cuprins:
ART. 123
    (1) Impozitul anual datorat se stabilește de contribuabili 
în declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile 
sociale datorate de persoanele fizice pentru veniturile 
realizate în anul fiscal anterior, prin aplicarea cotei de 10% 
asupra venitului net anual impozabil determinat potrivit art.
118, din care se deduce, în limita impozitului datorat, costul
de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale, 
astfel cum sunt definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, puse în funcțiune în 
anul respectiv.
   
 (2) Impozitul anual datorat de contribuabilii care au 
realizat venituri din cedarea folosinței bunurilor, precum și 
venituri din drepturi de proprietate intelectuală, pentru 
care determinarea venitului net anual se efectuează prin 
utilizarea cotei forfetare de cheltuieli, se stabilește prin 
aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual impozabil.

03.09.2021

25 Art.  1231 Acordarea  dreptului  contribuabilului  de  a
dispune asupra destinației unei sume din impozit
    (2) Entitățile nonprofit care se înființează și funcționează
în condițiile legii, precum și unitățile de cult beneficiază de 
sumele prevăzute la alin. (1) dacă la momentul plății 
acestora de către organul fiscal sau angajatorul/plătitorul 
de venit figurează în Registrul entităților/unităților de cult 

La  articolul  1231,  alineatul  (2)  se  modifică  și  va  avea
următorul cuprins:
    (2) Entitățile nonprofit care se înființează și funcționează 
în condițiile legii, precum și unitățile de cult beneficiază de 
sumele prevăzute la alin. (1) dacă la momentul plății 
acestora de către organul fiscal sau angajatorul/plătitorul 
de venit figurează în Registrul entităților/unităților de cult 

03.09.2021
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pentru care se acordă deduceri fiscale prevăzute la art. 25 
alin. (4^1).

pentru care se acordă deduceri fiscale prevăzute la art. 25 
alin. (4^1). Sumele primite din impozitul anual datorat sunt 
folosite în scopul desfășurării activităților nonprofit.

26 Art. 1231 La articolul 1231, după alineatul (3) se introduce un nou
alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:
(31) Contribuabilii prevăzuți la art. 681 alin. (7), art. 72 alin. 
(8), art. 78 alin. (6), art. 82 alin. (6), art. 101 alin. (12) și 
art. 123 alin. (4) pot opta pentru depunerea cererii la 
entitatea nonprofit care se înființează și funcționează în 
condițiile legii/unitatea de cult, beneficiară a sumei. 
Entitatea nonprofit/unitatea de cult are obligația de a 
transmite, prin mijloace electronice de transmitere la 
distanță, la organul fiscal competent un formular prin care 
centralizează cererile primite de la contribuabili, până la 
data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a 
venitului, sub sancțiunea decăderii.

03.09.2021

27 Art. 1231

 
(5) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (3) și (4) se
stabilește prin ordin al președintelui A.N.A.F.

La  articolul  1231,  alineatul  (5)  se  modifică  și  va  avea
următorul cuprins:
(5) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (3), (31) și (4) 
se stabilește prin ordin al președintelui A.N.A.F.

03.09.2021

28 Art. 133 Dispoziții tranzitorii La articolul 133, după alineatul (20) se introduce un nou
alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:
(21) Contribuabilii care în anul 2021 au realizat venituri din 
închirierea în scop turistic a unui număr de sub 5 camere 
închiriate în scop turistic, situate în locuințe proprietate 
personală, indiferent de numărul de locuințe în care sunt 
situate acestea, și au determinat venitul net anual în sistem 
real, pe baza datelor din contabilitate, în anul 2022 
determină venitul net anual pe baza normelor de venit.

03.09.2021
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