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LEGI

™I

DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 138/2004
pentru modificarea ∫i completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Art. I. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 138 din 29 decembrie 2004 pentru modificarea ∫i
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 1.281 din 30 decembrie 2004, cu urm„toarele modific„ri
∫i complet„ri:
1. La articolul I punctul 1, articolul 17 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 17
Cotele de impozitare
Cota de impozit pe profit care se aplic„ asupra profitului
impozabil este de 16%, cu excep˛iile prev„zute la art. 38.“
2. La articolul I, dup„ punctul 1 se introduc
punctele 11—16 cu urm„torul cuprins:

î11. Alineatul (3) al articolului 19 va avea urm„torul
cuprins:
«(3) Contribuabilii care au optat p‚n„ la data de
30 aprilie 2005 inclusiv, conform prevederilor legale, pentru
impunerea veniturilor aferente contractelor de v‚nzare cu
plata Ón rate, pe m„sur„ ce ratele devin scadente,
beneficiaz„ Ón continuare de aceast„ facilitate pe durata
derul„rii contractelor respective; cheltuielile corespunz„toare
sunt deductibile la acelea∫i termene scadente, propor˛ional
cu valoarea ratei Ónregistrate Ón valoarea total„ a
contractului.»
12. La articolul 21 alineatul (3), litera f) se abrog„.
13. La alineatul (4) al articolului 21, dup„ litera r) se
introduce litera s) cu urm„torul cuprins:
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«s) cheltuielile cu taxele ∫i cotiza˛iile c„tre organiza˛iile
neguvernamentale sau asocia˛iile profesionale, altele dec‚t
cele prev„zute la alin. (2) lit. g) ∫i m).»
14. Alineatul (12) al articolului 24 va avea urm„torul
cuprins:
«(12) Contribuabilii care au investit Ón mijloace fixe
amortizabile sau Ón brevete de inven˛ie amortizabile ∫i care
au dedus cheltuieli de amortizare reprezent‚nd 20% din
valoarea de intrare a acestora conform prevederilor legale,
la data punerii Ón func˛iune a mijlocului fix sau a brevetului
de inven˛ie, p‚n„ la data de 30 aprilie 2005 inclusiv, au
obliga˛ia s„ p„streze Ón patrimoniu aceste mijloace fixe
amortizabile cel pu˛in o perioad„ egal„ cu jum„tate din
durata lor normal„ de utilizare. Œn cazul Ón care nu sunt
respectate prevederile prezentului alineat, impozitul pe profit
se recalculeaz„ ∫i se stabilesc dob‚nzi ∫i penalit„˛i de
Ónt‚rziere de la data aplic„rii facilit„˛ii respective, potrivit legii.»
15. Alineatul (5) al articolului 30 se abrog„.
16. La titlul II, capitolul IV se abrog„.“
3. La articolul I punctul 2, articolul 41 va avea
urm„torul cuprins:
îArt. 41
Categorii de venituri supuse impozitului pe venit
Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit,
potrivit prevederilor prezentului titlu, sunt urm„toarele:
a) venituri din activit„˛i independente, definite conform
art. 46;
b) venituri din salarii, definite conform art. 55;
c) venituri din cedarea folosin˛ei bunurilor, definite
conform art. 61;
d) venituri din investi˛ii, definite conform art. 65;
e) venituri din pensii, definite conform art. 68;
f) venituri din activit„˛i agricole, definite conform art. 71;
g) venituri din premii ∫i din jocuri de noroc, definite
conform art. 75;
h) venituri din transferul propriet„˛ilor imobiliare, definite
conform art. 771;
i) venituri din alte surse, definite conform art. 78.“
4. La articolul I punctul 2 articolul 42, literele a) ∫i g) vor
avea urm„torul cuprins:
îa) ajutoarele, indemniza˛iile ∫i alte forme de sprijin cu
destina˛ie special„, acordate din bugetul de stat, bugetul
asigur„rilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale,
bugetele locale ∫i din alte fonduri publice, precum ∫i cele
de aceea∫i natur„ primite de la alte persoane, cu excep˛ia
indemniza˛iilor pentru incapacitate temporar„ de munc„. Nu
sunt venituri impozabile indemniza˛iile pentru: risc maternal,
maternitate, cre∫terea copilului ∫i Óngrijirea copilului bolnav,
potrivit legii;
............................................................................................
g) veniturile primite ca urmare a transferului dreptului de
proprietate asupra bunurilor imobile ∫i mobile din
patrimoniul personal, altele dec‚t c‚∫tigurile din transferul
titlurilor de valoare, precum ∫i altele dec‚t cele definite la
cap. VIII1;“.
5. La articolul I punctul 2, alineatul (2) al articolului 43
va avea urm„torul cuprins:
î(2) Fac excep˛ie de la prevederile alin. (1) cotele de
impozit prev„zute Ón categoriile de venituri din investi˛ii, din
jocuri de noroc ∫i din transferul propriet„˛ilor imobiliare.“
6. La articolul I punctul 2 articolul 48 alineatul (4)
litera d), punctul 3 va avea urm„torul cuprins:
î3. prime de asigurare pentru asigurarea de risc
profesional;“.
7. La articolul I punctul 2 articolul 48 alineatul (5),
literele c) ∫i j) vor avea urm„torul cuprins:
îc) suma cheltuielilor cu indemniza˛ia pl„tit„ pe perioada
deleg„rii ∫i deta∫„rii Ón alt„ localitate, Ón ˛ar„ ∫i Ón
str„in„tate, Ón interesul serviciului, Ón limita a de 2,5 ori
nivelul legal stabilit pentru institu˛iile publice;
............................................................................................

j) cheltuielile reprezent‚nd contribu˛ii sociale obligatorii
pentru salaria˛i ∫i contribuabili, inclusiv cele pentru
asigurarea de accidente de munc„ ∫i boli profesionale,
potrivit legii;“
8. La articolul I punctul 2 articolul 48 alineatul (5), dup„
litera m) se introduce litera n) cu urm„torul cuprins:
în) cheltuielile reprezent‚nd contribu˛iile profesionale
obligatorii datorate, potrivit legii, organiza˛iilor profesionale
din care fac parte contribuabilii, Ón limita a 5% din venitul
brut realizat.“
9. La articolul I punctul 2 articolul 55 alineatul (4), dup„
litera k) se introduce litera k1) cu urm„torul cuprins:
îk1) veniturile din salarii realizate de c„tre persoanele
fizice cu handicap grav ∫i accentuat, Óncadrate cu contract
individual de munc„;“
10. La articolul I punctul 2 articolul 57, alineatul (4) va
avea urm„torul cuprins:
î(4) Contribuabilii pot dispune asupra destina˛iei unei
sume reprezent‚nd p‚n„ la 2% din impozitul stabilit la
alin. (3), pentru sponsorizarea entit„˛ilor nonprofit care se
Ónfiin˛eaz„ ∫i func˛ioneaz„ potrivit legii.“
11. La articolul I punctul 2 articolul 65 alineatul (2),
litera a) va avea urm„torul cuprins:
îa) venituri din dob‚nzi la depozitele la vedere/conturile
curente pentru care ratele dob‚nzilor sunt mai mici sau
egale cu nivelurile ratelor dob‚nzilor de referin˛„ de pe
pie˛ele interbancare la depozitele la o lun„, comunicate Ón
prima zi lucr„toare a lunii pentru care se face calculul,
corespunz„toare monedelor Ón care sunt denominate
depozitele la vedere/conturile curente respective, precum ∫i
la depunerile la casele de ajutor reciproc;“.
12. La articolul I punctul 2 articolul 66, alineatele (1)
∫i (4) vor avea urm„torul cuprins:
î(1) C‚∫tigul sau pierderea rezultat/rezultat„ din
transferul titlurilor de valoare, altele dec‚t titlurile de
participare la fondurile deschise de investi˛ii ∫i p„r˛ile
sociale, reprezint„ diferen˛a pozitiv„ sau negativ„ dintre
pre˛ul de v‚nzare ∫i pre˛ul de cump„rare pe tipuri de titluri
de valori, diminuat„, dup„ caz, cu costurile aferente; Ón
cazul tranzac˛iilor cu ac˛iuni primite de persoanele fizice cu
titlu gratuit, Ón cadrul Programului de privatizare Ón mas„,
pre˛ul de cump„rare la prima tranzac˛ionare va fi asimilat
cu valoarea nominal„ a acestora. Œn cazul tranzac˛iilor cu
ac˛iuni cump„rate la pre˛ preferen˛ial, Ón cadrul sistemului
stock options plan, c‚∫tigul se determin„ ca diferen˛„ Óntre
pre˛ul de v‚nzare ∫i pre˛ul de cump„rare preferen˛ial,
diminuat cu costurile aferente.
............................................................................................
(4) Determinarea c‚∫tigului sau a pierderii potrivit
alin. (1) se efectueaz„ la data Óncheierii tranzac˛iei, pe
baza contractului Óncheiat Óntre p„r˛i, iar c‚∫tigul net se
determin„ la sf‚r∫itul anului fiscal asupra Óntregului
portofoliu de astfel de titluri tranzac˛ionate de un
contribuabil Ón anul respectiv, ca diferen˛„ pozitiv„ Óntre
c‚∫tigurile ∫i pierderile Ónregistrate Ón cursul anului, ca
urmare a transferului titlurilor de valoare, cu excep˛ia celor
dob‚ndite cu titlu gratuit Ón cadrul Programului de
privatizare Ón mas„.“
13. La articolul I punctul 2 articolul 66, dup„ alineatul (4)
se introduce alineatul (41) cu urm„torul cuprins:
î(41) Determinarea c‚∫tigului potrivit alin. (2) ∫i (3) se
efectueaz„ la data Óncheierii tranzac˛iei, pe baza
contractului Óncheiat Óntre p„r˛i.“
14. La articolul I punctul 2 articolul 67, alineatul (2) va
avea urm„torul cuprins:
î(2) Veniturile sub form„ de dob‚nzi se impun cu o
cot„ de 10% din suma acestora, pentru depozitele la
termen constituite, instrumentele de economisire dob‚ndite,
contractele civile Óncheiate, Óncep‚nd cu data de 1 iunie
2005. Pentru depozitele la termen constituite, instrumentele
de economisire dob‚ndite, contractele civile Óncheiate, a
c„ror scaden˛„ este ulterioar„ datei de 1 iunie 2005, Ón
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scop fiscal, data scaden˛ei se asimileaz„ cu data
constituirii. Pentru veniturile sub form„ de dob‚nzi,
impozitul se calculeaz„ ∫i se re˛ine de c„tre pl„titorii de
astfel de venituri la momentul Ónregistr„rii Ón contul curent
sau Ón contul de depozit al titularului, Ón cazul dob‚nzilor
capitalizate, respectiv la momentul r„scump„r„rii, Ón cazul
unor instrumente de economisire. Œn situa˛ia sumelor primite
sub form„ de dob‚nd„ pentru Ómprumuturile acordate Ón
baza contractelor civile, calculul impozitului datorat se
efectueaz„ la momentul pl„˛ii dob‚nzii. Virarea impozitului
pentru veniturile din dob‚nzi se face lunar, p‚n„ la data
de 25 inclusiv a lunii urm„toare Ónregistr„rii/r„scump„r„rii,
Ón cazul unor instrumente de economisire, respectiv la
momentul pl„˛ii dob‚nzii, pentru venituri de aceast„ natur„
pe baza contractelor civile.“
15. La articolul I punctul 2 articolul 67 alineatul (3),
litera a) va avea urm„torul cuprins:
îa) Ón cazul c‚∫tigului din transferul dreptului de
proprietate asupra titlurilor de valoare, altele dec‚t titlurile
de participare la fondurile deschise de investi˛ii ∫i p„r˛ile
sociale, care au fost dob‚ndite ∫i Ónstr„inate Óntr-o perioad„
mai mic„ de 365 de zile, obliga˛ia calcul„rii ∫i vir„rii
impozitului revine persoanei care de˛ine ∫i tranzac˛ioneaz„
astfel de titluri de valoare, iar termenul de virare a
impozitului este p‚n„ la data de 25 ianuarie a anului
urm„tor pentru anul fiscal Óncheiat;“.
16. La articolul I punctul 2 articolul 67 alineatul (3),
dup„ litera a) se introduc literele a 1)—a 3) cu urm„torul
cuprins:
îa 1 ) Ón cazul c‚∫tigului din transferul dreptului de
proprietate asupra titlurilor de valoare, altele dec‚t titlurile
de participare la fondurile deschise de investi˛ii ∫i p„r˛ile
sociale, care au fost dob‚ndite ∫i Ónstr„inate Óntr-o perioad„
mai mare de 365 de zile, obliga˛ia calcul„rii, re˛inerii ∫i
vir„rii impozitului revine intermediarilor, iar termenul de
virare a impozitului este p‚n„ la data de 25 inclusiv a lunii
urm„toare celei Ón care a fost re˛inut;
a 2 ) Ón cazul c‚∫tigului din transferul dreptului de
proprietate asupra ac˛iunilor primite de persoanele fizice cu
titlu gratuit, Ón cadrul Programului de privatizare Ón mas„,
obliga˛ia calcul„rii, re˛inerii ∫i vir„rii impozitului revine
intermediarilor, iar termenul de virare a impozitului este
p‚n„ la data de 25 inclusiv a lunii urm„toare celei Ón care
a fost re˛inut;
a 3 ) Ón cazul c‚∫tigului din opera˛iuni de v‚nzarecump„rare de valut„ la termen, pe baz„ de contract,
precum ∫i din orice alte opera˛iuni de acest gen, obliga˛ia
calcul„rii, re˛inerii ∫i vir„rii impozitului revine intermediarilor
sau altor pl„titori de venit, dup„ caz;“.
17. La articolul I punctul 2 articolul 67 alineatul (3),
dup„ litera c) se introduce litera c1) cu urm„torul cuprins:
îc1) Ón cazul valorilor mobiliare tranzac˛ionate pe o pia˛„
reglementat„ conform legii, obliga˛ia vir„rii impozitului revine
persoanei care de˛ine astfel de titluri de valoare, iar
termenul de virare a impozitului este p‚n„ la data de
25 ianuarie a anului urm„tor pentru anul fiscal Óncheiat;“.
18. La articolul I punctul 2 articolul 67 alineatul (3),
litera e) va avea urm„torul cuprins:
îe) impozitul se calculeaz„ prin aplicarea unei cote de
16% asupra c‚∫tigului net realizat din transferul titlurilor de
valoare dob‚ndite Óncep‚nd cu data de 1 iunie 2005 ∫i
Ónstr„inate Óncep‚nd cu data de 1 ianuarie 2006 Óntr-o
perioad„ mai mic„ de 365 de zile de la data dob‚ndirii,
respectiv prin aplicarea unei cote de 1% asupra c‚∫tigului
net din transferul titlurilor de valoare dob‚ndite Óncep‚nd cu
data de 1 iunie 2005 ∫i Ónstr„inate Óntr-o perioad„ mai
mare de 365 de zile inclusiv de la data dob‚ndirii;“.
19. La articolul I punctul 2 articolul 67 alineatul (3),
dup„ litera e) se introduce litera e1) cu urm„torul cuprins:
îe1) impozitul se calculeaz„ prin aplicarea unei cote de
10% asupra c‚∫tigului realizat din opera˛iuni de v‚nzare-
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cump„rare de valut„ la termen pe baz„ de contract ∫i orice
alte opera˛iuni similare, Óncep‚nd cu data de 1 iunie 2005;“.
20. La articolul I punctul 2 articolul 67 alineatul (3),
litera g) va avea urm„torul cuprins:
îg) impozitul calculat ∫i re˛inut la surs„, potrivit lit. e1),
se vireaz„ la bugetul de stat p‚n„ la data de 25 inclusiv a
lunii urm„toare celei Ón care a fost re˛inut, cu excep˛ia
prevederilor lit. c) ∫i d);“.
21. La articolul I punctul 2 articolul 67, alineatul (4) va
avea urm„torul cuprins:
î(4) Impozitul re˛inut conform alin. (1), (2) ∫i lit. a2), a3)
∫i f) ale alin. (3) reprezint„ impozit final pe venit, pentru
venitul prev„zut la alineatul respectiv; Ón cazul impozitului
prev„zut la alin. (3) lit. a) ∫i a1), acesta se regularizeaz„ la
sf‚r∫itul anului pe baza diferen˛ei dintre impozitul datorat la
nivelul anului ∫i cel calculat ∫i re˛inut lunar Ón cursul anului
fiscal/anual, pe baze diferen˛iate, potrivit cotelor aplicabile,
conform declara˛iilor contribuabilului, Ón baza alin. (31) al
art. 83.“
22. La articolul I punctul 2 articolul 67, alineatul (5) va
avea urm„torul cuprins:
î(5) Pierderile Ónregistrate din opera˛iuni de v‚nzarecump„rare de valut„ la termen, pe baz„ de contract, orice
alte opera˛iuni similare ∫i cele rezultate din aplicarea
prevederilor alin. (4) nu sunt recunoscute din punct de
vedere fiscal, nu se recupereaz„ ∫i constituie pierderi
definitive ale contribuabilului.“
23. La articolul I punctul 2, articolul 76 va avea
urm„torul cuprins:
îArt. 76
Stabilirea venitului net din premii ∫i din jocuri de noroc
Venitul net este diferen˛a dintre venitul din premii sau
din jocuri de noroc ∫i suma reprezent‚nd venit
neimpozabil.“
24. La articolul I punctul 2, articolul 77 va avea
urm„torul cuprins:
îArt. 77
Re˛inerea impozitului aferent veniturilor din premii ∫i
din jocuri de noroc
(1) Venitul sub form„ de premii dintr-un singur concurs
se impune, prin re˛inerea la surs„, cu o cot„ de 16%
aplicat„ asupra venitului net.
(2) Veniturile din jocuri de noroc se impun, prin
re˛inerea la surs„, cu o cot„ de 20% aplicat„ asupra
venitului net care nu dep„∫e∫te cuantumul de 100 milioane
lei ∫i cu o cot„ de 25% aplicat„ asupra venitului net care
dep„∫e∫te cuantumul de 100 milioane lei.
(3) Obliga˛ia calcul„rii, re˛inerii ∫i vir„rii impozitului
revine pl„titorilor de venituri.
(4) Nu sunt impozabile veniturile ob˛inute din premii ∫i
din jocuri de noroc, Ón bani ∫i/sau Ón natur„, sub valoarea
sumei neimpozabile stabilite Ón sum„ de 6.000.000 lei
pentru fiecare concurs sau joc de noroc, realizate de
acela∫i organizator sau pl„titor Óntr-o singur„ zi.
(5) Impozitul calculat ∫i re˛inut Ón momentul pl„˛ii este
impozit final.
(6) Impozitul pe venit astfel calculat ∫i re˛inut se vireaz„
la bugetul de stat p‚n„ la data de 25 inclusiv a lunii
urm„toare celei Ón care a fost re˛inut.“
25. La articolul I punctul 2, dup„ articolul 77 se
introduce capitolul VIII1 cu urm„torul cuprins:
îCAPITOLUL VIII1
Venituri din transferul propriet„˛ilor imobiliare
din patrimoniul personal
Art. 771
Definirea venitului din transferul propriet„˛ilor
imobiliare din patrimoniul personal
(1) Sunt supuse impozit„rii veniturile realizate din
transferul dreptului de proprietate asupra construc˛iilor de
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orice fel ∫i terenul aferent acestora, care se Ónstr„ineaz„
Ón termen de p‚n„ la 3 ani inclusiv, de la data dob‚ndirii,
precum ∫i veniturile realizate din transferul dreptului de
proprietate asupra terenurilor de orice fel, f„r„ construc˛ii,
dob‚ndite dup„ 1 ianuarie 1990.
(2) Venitul impozabil din transferul propriet„˛ilor imobiliare,
cu excep˛iile prev„zute la alin. (3), reprezint„ diferen˛a
favorabil„ dintre valoarea de Ónstr„inare a propriet„˛ilor
imobiliare, terenuri ∫i/sau construc˛ii, ∫i valoarea de baz„ a
acestora.
(3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) aportul Ón
natur„ la capitalul social al societ„˛ilor comerciale, precum
∫i veniturile realizate din Ónstr„inarea construc˛iilor de orice
fel cu terenul aferent, terenurile f„r„ construc˛ii din
intravilan ∫i extravilan dob‚ndite de contribuabil prin:
a) reconstituirea dreptului de proprietate;
b) mo∫tenire sau dona˛ie Óntre rude p‚n„ la gradul al
patrulea inclusiv;
c) schimb imobiliar.
(4) Valoarea de baz„ a bunurilor imobile prev„zute la
alin. (1), Ón func˛ie de modalitatea de dob‚ndire, se
stabile∫te av‚ndu-se Ón vedere:
a) pre˛ul de achizi˛ie pentru bunurile imobile dob‚ndite
prin cump„rare, majorat cu 5%;
b) valoarea imobilului men˛ionat„ Ón act, dac„ acesta a
fost dob‚ndit prin dona˛ie, schimb, rent„ viager„, dare Ón
plat„, adjudecare, contract de Óntre˛inere, hot„r‚re
judec„toreasc„ etc., majorat„ cu 5%;
c) pentru construc˛iile noi, costul acestora la data
realiz„rii, dovedit prin raport de expertiz„ Óntocmit de un
expert autorizat, Ón condi˛iile legii, la care se adaug„
valoarea terenului aferent, stabilit„ Ón condi˛iile prezentei
legi;
d) valoarea rezultat„ din expertizele utilizate de c„tre
camerele notarilor publici, la data dob‚ndirii imobilelor a
c„ror valoare de baz„ nu se poate stabili prin modalit„˛ile
prev„zute la lit. a)—c);
e) valoarea stabilit„ Ón func˛ie de modul de dob‚ndire,
Ón condi˛iile prev„zute la lit. a) ∫i b), pentru terenurile
situate Ón intravilan ∫i extravilan, actualizat„ cu rata infla˛iei
pe economie din ultima lun„ pentru care exist„ date
oficiale comunicate de c„tre Institutul Na˛ional de Statistic„,
dac„ la data dob‚ndirii nu erau Óntocmite expertize de
c„tre camerele notarilor publici. Pentru terenurile ∫i
construc˛iile de orice fel, dob‚ndite de contribuabili Óntr-o
modalitate din care nu rezult„ valoarea la care acestea au
fost dob‚ndite, valoarea de baz„ este valoarea minim„
stabilit„ Ón prima expertiz„ utilizat„ de camera notarilor
publici Ón circumscrip˛ia c„reia se afl„ terenul;
f) pre˛ul de achizi˛ie pentru bunurile dob‚ndite Ón
condi˛iile prev„zute la lit. a) sau valoarea men˛ionat„
pentru bunurile dob‚ndite Ón condi˛iile prev„zute la lit. b), la
care se adaug„ costul lucr„rilor ∫i serviciilor de natur„ s„
creasc„ valoarea imobilului, la data efectu„rii acestora,
dovedite prin raport de expertiz„ Óntocmit de un expert
autorizat, Ón condi˛iile legii.
(5) Expertizele Óntocmite de camerele notarilor publici
vor fi reactualizate cel pu˛in o dat„ pe an ∫i avizate de
Ministerul Finan˛elor Publice, prin direc˛iile teritoriale.
(6) Pierderea din transferul propriet„˛ii imobiliare
reprezint„ pierdere definitiv„ a contribuabilului.
Art. 772
Stabilirea ∫i plata impozitului pe veniturile din
transferul propriet„˛ilor imobiliare
(1) Impozitul se calculeaz„ prin aplicarea cotei de 10%
asupra venitului impozabil determinat potrivit art. 771.
(2) Notarii publici care autentific„ actele Óntre vii
translative ale dreptului de proprietate au obliga˛ia de a
calcula, de a Óncasa ∫i de a vira impozitul la bugetul de
stat p‚n„ la data de 25 inclusiv a lunii urm„toare celei Ón
care a fost autentificat actul.

(3) Œn cazul Ón care transferul dreptului de proprietate
asupra construc˛iilor sau terenurilor se face prin alt„
procedur„ dec‚t cea notarial„, contribuabilul are obliga˛ia
de a declara venitul ob˛inut, Ón maximum 5 zile de la data
Ónstr„in„rii bunului, la organul fiscal Ón a c„rui raz„
teritorial„ Ó∫i are domiciliul fiscal. Contribuabilii care nu au
domiciliul fiscal Ón Rom‚nia declar„ venitul ob˛inut la
organul fiscal Ón a c„rui raz„ teritorial„ este situat imobilul
Ónstr„inat.
(4) Procedura de declarare, de calcul ∫i de plat„ a
impozitului se stabile∫te prin ordin al ministrului finan˛elor
publice, care se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I.
Art. 773
Obliga˛iile declarative ale notarilor publici cu privire la
transferul propriet„˛ilor imobiliare
Notarii publici au obliga˛ia s„ depun„ semestrial la
organul fiscal teritorial o declara˛ie informativ„ privind
transferurile de propriet„˛i imobiliare, cuprinz‚nd
urm„toarele elemente pentru fiecare tranzac˛ie:
a) p„r˛ile contractante;
b) valoarea Ónscris„ Ón documentul de transfer;
c) impozitul pe venitul din transferul propriet„˛ilor
imobiliare din patrimoniul personal;
d) taxele notariale aferente transferului.“
26. La articolul I punctul 2 articolul 80, alineatul (3) va
avea urm„torul cuprins:
î(3) Pierderea fiscal„ anual„ Ónregistrat„ pe fiecare
surs„ din activit„˛i independente, cedarea folosin˛ei
bunurilor ∫i din activit„˛i agricole se reporteaz„ ∫i se
completeaz„ cu venituri ob˛inute din aceea∫i surs„ de venit
din urm„torii 5 ani fiscali.“
27. La articolul I punctul 2 articolul 80, dup„ alineatul (3)
se introduce alineatul (31) cu urm„torul cuprins:
î(31) Pierderile provenind din str„in„tate se reporteaz„
∫i se compenseaz„ cu veniturile de aceea∫i natur„ ∫i
surs„, realizate Ón str„in„tate, pe fiecare ˛ar„, Ónregistrate
Ón urm„torii 5 ani fiscali.“
28. La articolul I punctul 2 articolul 82, alineatul (5) va
avea urm„torul cuprins:
î(5) Pentru stabilirea pl„˛ilor anticipate, organul fiscal va
lua ca baz„ de calcul venitul anual estimat, Ón toate
situa˛iile Ón care a fost depus„ o declara˛ie privind venitul
estimat pentru anul curent sau venitul net din declara˛ia
special„ pentru anul fiscal precedent, dup„ caz. La
stabilirea pl„˛ilor anticipate se utilizeaz„ cota de impozit de
16%, prev„zut„ la art. 43 alin. (1).“
29. La articolul I punctul 2 articolul 83, dup„ alineatul (3)
se introduce alineatul (31) cu urm„torul cuprins:
î(3 1 ) Declara˛ii speciale se completeaz„ ∫i pentru
c‚∫tigul net/pierderea generat„ de tranzac˛ii cu titluri de
valoare, altele dec‚t ac˛iunile primite cu titlu gratuit Ón
cadrul Programului de privatizare Ón mas„.“
30. La articolul I punctul 2 articolul 83 alineatul (4),
litera b) va avea urm„torul cuprins:
îb) venituri din investi˛ii, cu excep˛ia celor prev„zute la
alin. (31), precum ∫i venituri din premii ∫i din jocuri de
noroc, a c„ror impunere este final„;“.
31. La articolul I punctul 2 articolul 84, alineatul (2) va
avea urm„torul cuprins:
î(2) Contribuabilii pot dispune asupra destina˛iei unei
sume reprezent‚nd p‚n„ la 2% din impozitul pe venitul net
anual impozabil datorat pentru sponsorizarea entit„˛ilor
nonprofit care se Ónfiin˛eaz„ ∫i func˛ioneaz„ potrivit legii.“
32. La articolul I punctul 2, denumirea marginal„ a
articolului 90 ∫i alineatul (1) vor avea urm„torul cuprins:
îArt. 90
Venituri ob˛inute din str„in„tate
(1) Persoanele fizice prev„zute la art. 40 alin. (1) lit. a)
∫i cele care Óndeplinesc condi˛ia prev„zut„ la art. 40 alin. (2)
datoreaz„ impozit pentru veniturile ob˛inute din str„in„tate.“
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33. La articolul I punctul 2 articolul 91, alineatul (4) se
abrog„.
34. La articolul I punctul 2, articolul 92 se abrog„.
35. La articolul I punctul 2, articolul 93 va avea
urm„torul cuprins:
îArt. 93
Obliga˛ii declarative ale pl„titorilor de venituri
cu re˛inere la surs„
Pl„titorii de venituri, cu regim de re˛inere la surs„ a
impozitelor, sunt obliga˛i s„ calculeze, s„ re˛in„ ∫i s„
vireze impozitul re˛inut la surs„ ∫i s„ depun„ o declara˛ie
privind calcularea ∫i re˛inerea impozitului pentru fiecare
beneficiar de venit, la organul fiscal competent, p‚n„ la
data de 30 iunie a anului curent, pentru anul expirat. Fac
excep˛ie de la obliga˛ia de depunere a acestei declara˛ii
pl„titorii de venituri din salarii, pentru care obliga˛iile
declarative sunt prev„zute la art. 59, Ón leg„tur„ cu
veniturile din salarii pl„tite contribuabililor.“
36. La articolul I, dup„ punctul 5 se introduc
punctele 6—39 cu urm„torul cuprins:
î6. La articolul 109, alineatul (2) va avea urm„torul
cuprins:
«(2) Persoanele juridice care se Ónfiin˛eaz„ Ón cursul
unui an fiscal Ónscriu op˛iunea Ón cererea de Ónregistrare la
registrul comer˛ului. Op˛iunea este definitiv„ pentru anul
fiscal respectiv.»
7. La articolul 115 alineatul (1), literele k) ∫i m) vor
avea urm„torul cuprins:
«k) venituri din servicii prestate Ón Rom‚nia, exclusiv
transportul interna˛ional ∫i prest„rile de servicii accesorii
acestui transport;
............................................................................................
m) veniturile din pensii primite de la bugetul asigur„rilor
sociale sau de la bugetul de stat, Ón m„sura Ón care
pensia lunar„ dep„∫e∫te plafonul prev„zut la art. 69;».
8. La articolul 115 alineatul (1), litera n) se abrog„.
9. La articolul 116 alineatul (2), litera a) va avea
urm„torul cuprins:
«a) cota de impozit de 10% se aplic„ pentru dob‚nzile
la depozite la termen, certificate de depozit ∫i alte
instrumente de economisire la b„nci ∫i la alte institu˛ii de
credit autorizate ∫i situate Ón Rom‚nia, constituite/
achizi˛ionate Óncep‚nd cu data de 1 iunie 2005. Pentru
depozitele la termen, certificatele de depozit ∫i alte
instrumente de economisire a c„ror scaden˛„ este
ulterioar„ datei de 1 iunie 2005, Ón scop fiscal, data
scaden˛ei este asimilat„ cu data constituirii;».
10. La articolul 116 alineatul (4), literele a) ∫i b) vor
avea urm„torul cuprins:
«a) pentru veniturile ce reprezint„ remunera˛ii primite de
nereziden˛i care au calitatea de administrator, fondator sau
membru al consiliului de administra˛ie al unei persoane
juridice rom‚ne, potrivit art. 57;
b) pentru veniturile din pensii primite de la bugetul
asigur„rilor sociale sau de la bugetul de stat, potrivit art. 70.»
11. La articolul 117, litera a) va avea urm„torul cuprins:
«a) venituri din dob‚nzi la depozitele la vedere/conturile
curente pentru care ratele dob‚nzilor sunt mai mici sau
egale cu nivelurile ratelor dob‚nzilor de referin˛„ de pe
pie˛ele interbancare la depozitele la o lun„, comunicate Ón
prima zi lucr„toare a lunii pentru care se face calculul,
corespunz„toare monedelor Ón care sunt denominate
depozitele la vedere/conturile curente respective, precum ∫i
la depunerile la casele de ajutor reciproc;».

12. La articolul 140 alineatul (2), litera a) va avea
urm„torul cuprins:
«a) dreptul de intrare la castele, muzee, case
memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectur„
∫i arheologice, gr„dini zoologice ∫i botanice, t‚rguri,
expozi˛ii, cinematografe;».
13. La articolul 141 alineatul (1), literele k) ∫i m) vor
avea urm„torul cuprins:
«k) prest„rile de servicii culturale, precum ∫i livr„rile de
bunuri str‚ns legate de aceste servicii, efectuate de
institu˛ii publice sau de organiza˛ii culturale nonprofit;
............................................................................................
m) activit„˛ile specifice posturilor publice na˛ionale de
radio ∫i de televiziune, cu excep˛ia activit„˛ilor de
publicitate ∫i altor activit„˛i de natur„ comercial„.»
14. La articolul 141 alineatul (1), litera n) se abrog„.
15. La articolul 141 alineatul (2), literele f) ∫i j) se abrog„.
16. La articolul 142, litera g) se abrog„.
17. Articolul 154 va avea urm„torul cuprins:
«Art. 154
Definirea asocierilor din punct de vedere al taxei pe
valoarea ad„ugat„
Œn Ón˛elesul taxei pe valoarea ad„ugat„, o asociere sau
alt„ organiza˛ie care nu are personalitate juridic„ se consider„
a fi o persoan„ impozabil„ separat„, pentru acele activit„˛i
economice desf„∫urate de asocia˛i sau parteneri Ón numele
asocia˛iei ori organiza˛iei respective, cu excep˛ia asocia˛iilor
Ón participa˛iune constituite exclusiv din persoane
impozabile rom‚ne.»
18. La articolul 1601 alineatul (2), litera e) se abrog„.
19.
La articolul 161, partea introductiv„ a
alineatului (7) va avea urm„torul cuprins:
«(7) Referirile la taxa pe valoarea ad„ugat„ din actele
normative prev„zute la lit. a)—r) r„m‚n Ón vigoare p‚n„ la
data de 31 decembrie 2006, cu excep˛ia cazurilor Ón care
actul normativ prevede aplicarea, pe o perioad„ limitat„ de
timp, a acestor prevederi ∫i care se vor aplica pe perioada
prev„zut„ Ón actul normativ prin care au fost acordate, cu
condi˛ia s„ nu dep„∫easc„ data de 31 decembrie 2006:».
20. La articolul 161 alineatul (7), dup„ litera q) se
introduce litera r) cu urm„torul cuprins:
«r) Ordonan˛a Guvernului nr. 11/1995 privind m„suri
comerciale specifice rezervelor materiale na˛ionale pentru
Ómprosp„tarea produselor ∫i valorificarea celor disponibile,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 25
din 3 februarie 1995, aprobat„ cu modific„ri prin Legea
nr. 69/1995.»
21. La articolul 162, litera g) va avea urm„torul cuprins:
«g) uleiuri minerale ∫i electricitate.»
22. La articolul 175 alineatul (1), litera e) va avea
urm„torul cuprins:
«e) produsele cu codul NC 2711, inclusiv metanul ∫i
propanul, pure din punct de vedere chimic;».
23. La articolul 175 alineatul (2), litera f) va avea
urm„torul cuprins:
«f) gazul natural cu codurile NC 2711 11 00 ∫i 2711 21 00;».
24. Articolul 176 va avea urm„torul cuprins:
«Art. 176
Nivelul accizelor
Nivelul accizelor pentru urm„toarele produse este:
Nr.
crt.

Denumirea produsului
sau a grupei
de produse

U.M.

1. Bere
hl/1 grad Plato1)
din care:
1.1. Bere produs„ de
produc„torii independen˛i
cu o capacitate de
produc˛ie anual„ ce
nu dep„∫e∫te 200 mii hl

Acciza*)
(echivalent
euro/U.M.)

0,74
0,43
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Denumirea produsului
sau a grupei
de produse

2. Vinuri
2.1. Vinuri lini∫tite
2.2. Vinuri spumoase
3. B„uturi fermentate, altele
dec‚t bere ∫i vinuri
3.1. lini∫tite
3.2. spumoase
4. Produse intermediare
5. Alcool etilic
Produse din tutun
6. ﬁigarete
7. ﬁig„ri ∫i ˛ig„ri de foi
8. Tutun destinat fumatului,
din care:
8.1. Tutun destinat rul„rii
Ón ˛igarete
Uleiuri minerale
9. Benzine cu plumb
10. Benzine f„r„ plumb
11. Motorine

U.M.

Acciza*)
(echivalent
euro/U.M.)

hl de produs
0,00
34,05
hl de produs

hl de produs
hl alcool pur2)
1.000
˛igarete
1.000 buc„˛i
kg

0,00
34,05
51,08
465,35
9,10 +
30%
22,13
29,51

kg

29,51

ton„
1.000 litri
ton„
1.000 litri
ton„
1.000 litri
1.000 kg
1.000 kg

480,00
369,60
425,06
327,29
307,59
259,91
6,81

12. P„cur„
13. Gaze petroliere lichefiate,
din care:
13.1. Utilizate drept
carburant
13.2. Utilizate pentru
Ónc„lzire
13.3. Utilizate Ón consum
casnic3)
14. Gaz natural utilizat drept
carburant
(codurile NC 2711 11 00
∫i 2711 21 00)
gigajoule
15. Petrol lampant (kerosen)4),
din care:
15.1. Utilizat drept carburant
ton„
1.000 litri
15.2. Utilizat pentru Ónc„lzire
ton„
1.000 litri
16. Benzen, toulen, xileni
∫i alte amestecuri de
hidrocarburi aromatice
ton„
Electricitate (codul NC 2716)
17. Electricitate utilizat„
Ón scop comercial
MWh
18. Electricitate utilizat„
Ón scop necomercial
MWh

128,26
113,50
0,00

1,59
469,89
375,91
469,89
375,91
469,89
0,14
0,30

*) Nivelul accizelor armonizate va fi majorat anual Óncep‚nd cu data
de 1 iulie 2006, Ón conformitate cu angajamentele asumate de Rom‚nia
Ón procesul de negociere cu Uniunea European„, la capitolul 10
îImpozitarea“.
1) Gradul Plato reprezint„ greutatea de zah„r exprimat„ Ón grame,
con˛inut„ Ón 100 g de solu˛ie m„surat„ la origine la temperatura de
20ºC/4ºC.
2) Hl alcool pur reprezint„ 100 litri alcool etilic rafinat cu concentra˛ia
de 100% alcool Ón volum, la temperatura de 20ºC, con˛inut Óntr-o cantitate
dat„ de produs alcoolic.
3) Prin gaze petroliere lichefiate utilizate Ón consum casnic se Ón˛elege
gazele petroliere lichefiate, distribuite Ón butelii tip aragaz. Buteliile tip
aragaz sunt acele butelii cu o capacitate de p‚n„ la maximum 12,5 kg.
4) Petrolul lampant utilizat drept combustibil de persoanele fizice nu
se accizeaz„.»

25. La articolul 177, alineatul (1) va avea urm„torul
cuprins:
«Art. 177. — (1) Pentru ˛igarete, acciza datorat„ este
egal„ cu suma dintre acciza specific„ ∫i acciza ad valorem,
dar nu mai pu˛in de 19,92 euro/1.000 ˛igarete, care
reprezint„ acciza minim„. C‚nd suma dintre acciza
specific„ ∫i acciza ad valorem este mai mic„ dec‚t acciza
minim„, se pl„te∫te acciza minim„.»
26. La articolul 177, dup„ alineatul (1) se introduce
alineatul (11) cu urm„torul cuprins:
«(1 1) La propunerea Ministerului Finan˛elor Publice,
Guvernul poate modifica acciza minim„ Ón func˛ie de
evolu˛ia accizei aferente ˛igaretelor din categoria de pre˛
cea mai v‚ndut„, astfel Ónc‚t nivelul accizei minime s„
reprezinte 90% din acciza aferent„ ˛igaretelor din categoria
de pre˛ cea mai v‚ndut„.»
27. La articolul 187, dup„ alineatul (2) se introduce
alineatul (3) cu urm„torul cuprins:
«(3) Face excep˛ie de la prevederile alin. (1) deplasarea
electricit„˛ii Ón regim suspensiv de la plata accizelor.»
28. La articolul 200 alineatul (1), literele h), i), j) ∫i k) se
abrog„.
29. La articolul 201 alineatul (1), litera d) va avea
urm„torul cuprins:
«d) uleiurile minerale utilizate pentru produc˛ia de
electricitate ∫i pentru produc˛ia combinat„ de energie
electric„ ∫i energie termic„;».
30. La articolul 201 alineatul (1), literele j), k) ∫i l) se
abrog„.
31. La articolul 207 literele i), j) ∫i k) se abrog„.
32. La articolul 207, literele m) ∫i o) vor avea
urm„torul cuprins:
«m) aparate pentru condi˛ionat aer, cu codurile: NC
8415 10 10 ∫i 8415 10 90;
............................................................................................
o) iahturi ∫i b„rci cu sau f„r„ motor pentru agrement,
cu codurile: NC 8903 10; 8903 91; 8903 92 ∫i 8903 99.»
33. La articolul 208, alineatele (4) ∫i (5) vor avea
urm„torul cuprins:
«(4) Nivelul accizelor pentru alte produse:
Nr.
crt.

Denumirea produsului
sau a grupei de produse

1. Confec˛ii din bl„nuri naturale
(cu excep˛ia celor de iepure, oaie, capr„)
2. Articole din cristal1)
3. Bijuterii din aur ∫i/sau din platin„,
cu excep˛ia verighetelor
4. Produse de parfumerie
4.1. Parfumuri,
din care:
— ape de parfum
4.2. Ape de toalet„,
din care:
— ape de colonie
5. Cuptoare cu microunde
6. Aparate pentru condi˛ionat aer
7. Arme de v‚n„toare ∫i arme de uz
individual, altele dec‚t cele de uz militar
sau de sport
8. Iahturi ∫i b„rci cu sau f„r„ motor
pentru agrement
11.1. Iahturi
11.2. B„rci*) cu sau f„r„ motor pentru agrement

Acciza
(%)

45
55
25
35
25
15
10
20
20
100
50
30

*) Nu intr„ sub inciden˛a accizelor b„rcile cu sau f„r„ motor cu
lungime mai mic„ de 7 m ∫i cu motor mai mic de 15 CP.
1) Prin cristal se Ón˛elege sticl„ av‚nd un con˛inut minim de monoxid
de plumb de 24% din greutate.
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(5) Nivelul accizelor pentru autoturisme sau autoturisme
de teren, inclusiv din import rulate:
Nr.
crt.

Tipul autoturismului

1. Autoturisme echipate
cu motor cu benzin„:
a) cu capacitate cilindric„
sub 1.601 cm3
b) cu capacitate cilindric„
Óntre 1.601 ∫i 1.800 cm3
c) cu capacitate cilindric„
Óntre 1.801 ∫i 2.000 cm3
d) cu capacitate cilindric„
Óntre 2.001 ∫i 2.500 cm3
e) cu capacitate cilindric„
de peste 2.500 cm3
2. Autoturisme echipate
cu motor Diesel:
a) cu capacitate cilindric„
sub 1.601 cm3
b) cu capacitate cilindric„
Óntre 1.601 ∫i 2.000 cm3
c) cu capacitate cilindric„
Óntre 2.001 ∫i 2.500 cm3
d) cu capacitate cilindric„
Óntre 2.501 ∫i 3.200 cm3
e) cu capacitate cilindric„
de peste 3.200 cm3

Acciza pentru
autoturisme sau
autoturisme
de teren noi
(%)

Acciza pentru
autoturisme sau
autoturisme
de teren rulate
(%)

1

2,5

2,5

5,5

4

10

8

21

11

32

1

2,5

2,5

5,5

4

11

8

21

11

32»

34. La articolul 209, alineatul (3) va avea urm„torul
cuprins:
«(3) Pl„titori de accize sunt ∫i persoanele fizice care
introduc Ón ˛ar„ autoturisme ∫i autoturisme de teren,
inclusiv rulate, precum ∫i iahturi ∫i b„rci cu sau f„r„ motor
pentru agrement.»
35. La articolul 244 se introduce denumirea marginal„
cu urm„torul cuprins:
«Œnt‚rzieri la plata accizelor»
36. La articolul 250 alineatul (1), punctul 2 va avea
urm„torul cuprins:
«2. cl„dirile care, potrivit legisla˛iei Ón vigoare, sunt
considerate monumente istorice, de arhitectur„ sau
arheologice, muzee ori case memoriale, cu excep˛ia
incintelor care sunt folosite pentru activit„˛i economice;».
37. La articolul 270, alineatul (11) va avea urm„torul
cuprins:
«(11) Publicitatea realizat„ prin mijloace de informare Ón
mas„ scrise ∫i audiovizuale, Ón sensul prezentului articol,
corespunde activit„˛ilor agen˛ilor de publicitate potrivit
Clasific„rii activit„˛ilor din economia na˛ional„ — CAEN, cu
modific„rile ulterioare, respectiv publicitatea realizat„ prin ziare
∫i alte tip„rituri, precum ∫i prin radio, televiziune ∫i Internet.»
38. La articolul 283 se introduce denumirea marginal„
cu urm„torul cuprins:
«Alte taxe locale»
39. La articolul 298, alineatul (2) se abrog„.“
37. Articolul II va avea urm„torul cuprins:
îArt. II. — Œn cazul autoturismelor sau al autoturismelor
de teren din import, inclusiv rulate, introduse Ón ˛ar„ Ón baza
contractelor de leasing ini˛iate dup„ data intr„rii Ón vigoare a
prezentei ordonan˛e de urgen˛„, baza de impozitare pentru
accize este valoarea de intrare la care se adaug„ cuantumul
taxelor vamale ∫i alte taxe speciale, dup„ caz, datorate la
momentul Ónchiderii opera˛iunii de import.“
38. Dup„ articolul II se introduce articolul II 1 cu
urm„torul cuprins:
îArt. II 1 . — Avansurilor Óncasate pentru livr„rile de
animale vii li se aplic„ regimul fiscal privind taxa pe
valoarea ad„ugat„, Ón vigoare la data Óncas„rii avansului.“
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39. Articolul III va avea urm„torul cuprins:
îArt. III. — (1) Prin derogare de la dispozi˛iile art. 4
alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
prevederile prezentei ordonan˛e de urgen˛„ intr„ Ón vigoare
Óncep‚nd cu data de 1 ianuarie 2005, cu urm„toarele
excep˛ii:
a) Óncep‚nd cu 1 mai 2005: lit. a) a art. 42; alin. (2) al
art. 43; lit. k) a alin. (4) al art. 55; art. 76; art. 77;
b) Óncep‚nd cu 1 iunie 2005: lit. g) a art. 41; lit. g) a
art. 42; lit. a) a alin. (2) al art. 65; alin. (1) al art. 66;
alin. (4) ∫i (41) ale art. 66; alin. (2) al art. 67; lit. a), a1),
a2), a3), e), e1) ∫i g) ale alin. (3) al art. 67; alin. (4) ∫i (5)
ale art. 67; art. 771—773; alin. (31) al art. 83; lit. b) a
alin. (4) al art. 83;
c) Óncep‚nd cu 1 ianuarie 2006: lit. c1) a alin. (3) al
art. 67.
(2) Œn cazul titlurilor de valoare dob‚ndite p‚n„ la data
de 31 mai 2005 inclusiv, cota de impozit este de 1%,
indiferent de data Ónstr„in„rii acestora.
(3) Œn perioada 1 iunie 2005 — 31 decembrie 2005,
intermediarii vor calcula, vor re˛ine ∫i vor vira impozitul de
1% aplicat asupra c‚∫tigurilor din transferul titlurilor de
valoare dob‚ndite ∫i Ónstr„inate Ón aceast„ perioad„,
indiferent dac„ sunt dob‚ndite ∫i Ónstr„inate Óntr-o perioad„
mai mare de 365 de zile sau mai mic„ de 365 de zile. La
31 decembrie 2005, acestor tranzac˛ii le este aplicabil„
regula de calcul al c‚∫tigului net conform prevederilor
art. 67 alin. (3) lit. e).
(4) Œncep‚nd cu data de 1 ianuarie 2006, pentru
calculul impozitului pe veniturile realizate de persoane fizice
din investi˛ii ∫i din transferul propriet„˛ilor imobiliare din
patrimoniul personal, definite potrivit dispozi˛iilor cap. V ∫i
VIII1 din titlul III, cota de impozit este de 16%, cu excep˛ia
c‚∫tigurilor realizate din transferul titlurilor de valoare
Ónstr„inate Óntr-o perioad„ mai mare de 365 de zile de la
data dob‚ndirii, pentru care se men˛ine cota de 1%
prev„zut„ la art. 67 alin. (3) lit. e).
(5) Cota de impozit de 16% se aplic„ Óncep‚nd cu data
de 1 ianuarie 2006 ∫i pentru veniturile realizate de
persoanele fizice ∫i juridice nerezidente, prev„zute la
art. 115, cu excep˛ia veniturilor ob˛inute din jocuri de noroc
pentru care se men˛ine cota de impozit de 20%.“
40. Dup„ articolul III se introduc articolele IV—VI cu
urm„torul cuprins:
îArt. IV. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei
ordonan˛e de urgen˛„ se abrog„:
a) art. XXXVII din Ordonan˛a Guvernului nr. 94/2004
privind reglementarea unor m„suri financiare, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 803 din
31 august 2004, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin
Legea nr. 507/2004;
b) alin. (2) al art. 6 din Ordonan˛a Guvernului
nr. 71/2001 privind organizarea ∫i exercitarea activit„˛ii de
consultan˛„ fiscal„, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 538 din 1 septembrie 2001,
aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea
nr. 198/2002, cu modific„rile ulterioare.
Art. V. — Œn vederea diminu„rii evaziunii fiscale Ón
domeniul produselor accizabile supuse sistemului de
marcare, antrepozitarii autoriza˛i vor utiliza pentru marcare
numai banderole ∫i timbre Ónseriate ∫i numerotate.
Termenul ∫i procedura de aplicare a noilor modele de
marcaje, precum ∫i regimul stocului de marcaje valabile la
data intr„rii Ón vigoare a prezentei ordonan˛e de urgen˛„
vor fi stabilite prin ordin al ministrului finan˛elor publice,
care se va publica Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I.
Art. VI. — Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 927
din 23 decembrie 2003, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, precum ∫i cu cele aduse prin prezenta
ordonan˛„ de urgen˛„, se va republica Ón Monitorul Oficial
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al Rom‚niei, Partea I, dup„ aprobarea acesteia prin lege,
d‚ndu-se textelor o nou„ numerotare.“
Art. II. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei legi se
abrog„ Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 24/2005

pentru modificarea ∫i completarea Legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 263 din 30 martie 2005.

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
p. PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR,

PRE™EDINTELE SENATULUI

MIRON TUDOR MITREA

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 1 iunie 2005.
Nr. 163.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 138/2004 pentru modificarea
∫i completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea privind aprobarea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 138/2004 pentru modificarea ∫i completarea Legii
nr. 571/2003 privind Codul fiscal ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI
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