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Legea nr. 227/2015  
privind Codul fiscal

publicată în 
M. Of. nr. 688 din 10 septembrie 2015

cu modificările şi completările aduse prin:
Ø O.U.G. 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), aprobată, cu modificări şi completări, prin 
Legea nr. 112/2016 (M. Of. nr. 408 din 30 mai 2016);

Ø	O.U.G. 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);

Ø	O.U.G. 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);

Ø	O.U.G. nr. 8/2016 privind 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. nr. 225 din 25 martie 2016), aprobată prin Legea nr. 124/2016 (M. Of. nr. 520 din 11 iulie 2016);

Ø	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);

Ø	O.U.G. nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor 
măsuri financiar‑fiscale (M. Of. nr. 488 din 30 iunie 2016), aprobată, cu modificări şi completări, prin 
Legea nr. 136/2017 (M. Of. nr. 440 din 14 iunie 2017);

Ø	O.U.G. nr. 46/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M. Of. nr. 685 din 5 
septembrie 2016), aprobată, cu modificări, prin Legea nr. 26/2017 (M. Of. nr. 210 din 28 martie 2017);

Ø	O.U.G. nr. 84/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul financiar‑fiscal 
(M. Of. nr. 977 din 6 decembrie 2016), aprobată prin Legea nr. 82/2017 (M. Of. nr. 313 din 2 mai 2017);

Ø	O.U.G. nr. 3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M. Of. nr. 16 
din 6 ianuarie 2017), aprobată, cu modificări, prin Legea nr. 177/2017 (M. Of. nr. 584 din 21 iulie 2017);

Ø	Legea nr. 2/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi pentru 
modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (M. Of. nr. 36 din 12 ianuarie 2017);

Ø	O.U.G. nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi 
modificarea şi completarea unor acte normative (M. Of. nr. 79 din 30 ianuarie 2017), aprobată prin Legea 
nr. 115/2017 (M. Of. nr. 403 din 29 mai 2017);

Ø	Legea nr. 61/2017 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2014 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M. Of. nr. 266 din 14 aprilie 2017);

Ø	Legea nr. 107/2017 pentru modificarea art. 456 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 
(M. Of. nr. 376 din 19 mai 2017);

Ø	O.G. nr. 4/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M. Of. nr. 598 
din 25 iulie 2017);

Ø	O.G. nr. 25/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M. Of. nr. 706 
din 31 august 2017), rectificată în M. Of. nr. 730 din 11 septembrie 2017 şi aprobată, cu modificări şi 
completări, prin Legea nr. 72/2018 (M. Of. nr. 260 din 23 martie 2018);

Ø	Legea nr. 196/2017 pentru modificarea art. 465 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M. Of. nr. 778 
din 2 octombrie 2017);

Ø	Legea nr. 209/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M. Of. nr. 875 
din 7 noiembrie 2017);

Ø	O.U.G. nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M. Of. nr. 885 
din 10 noiembrie 2017);

Ø	O.U.G. nr. 3/2018 privind unele măsuri fiscal‑bugetare (M. Of. nr. 125 din 8 februarie 2018);
Ø	O.U.G. nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal‑bugetare şi pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative (M. Of. nr. 260 din 23 martie 2018), aprobată, cu completări, prin Legea nr. 145/2018 
(M. Of. nr. 515 din 22 iunie 2018);

Ø	O.U.G. nr. 25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea 
unor măsuri fiscal‑bugetare (M. Of. nr. 291 din 30 martie 2018), rectificată în M. Of. nr. 345 din 19 aprilie 
2018;

Ø	Legea nr. 111/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M. Of. nr. 422 
din 17 mai 2018).
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Normele metodologice  
de aplicare a Codului fiscal

publicate în 
M. Of. nr. 22 din 13 ianuarie 2016

Ø aprobate prin H.G. nr. 1/2016;
Ø rectificate în M. Of. nr. 78 din 3 februarie 2016.

cu modificările şi completările aduse prin:
Ø H.G. 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. 100 din 9 februarie 2016);
Ø H.G. 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), rectificată în M. Of. nr. 273 din 11 aprilie 2016;

Ø O.G. nr. 23/2016 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie (M. Of. nr. 658 din 29 august 
2016), aprobată prin Legea nr. 44/2017 (M. Of. nr. 231 din 4 aprilie 2017);

Ø H.G. nr. 284/2017 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. 319 din 4 
mai 2017);

Ø H.G. nr. 354/2018 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. 442 din 25 mai 2018);

Ø H.G. nr. 435/2018 pentru modificarea anexei nr. 40 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor 
titlului VIII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 
(M. Of. nr. 516 din 22 iunie 2018).

Nota redacţiei
În cuprinsul prezentei lucrări au fost utilizate următoarele abrevieri ale ordinelor indicate sub articolele din 
Codul fiscal şi din normele metodologice:
– O.M.F.P. – ordinul ministrului finanţelor publice
– O.P.A.N.A.F. – ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
– O.M.A.D.R. – ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale
– O.M.A.I. – ordinul ministrului afacerilor interne
– O.M.C.I. – ordinul ministrului cercetării şi inovării 
– O.M.C.S.I. – ordinul ministrului comunicaţiilor şi pentru societatea informaţională
– O.M.D.R.A.P. – ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice
– O.M.E.N.C.S. – ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice
– O.M.J. – ordinul ministrului justiţiei
– O.M.M.J.S. – ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale 
– O.M.M.F.P.S.P.V. – ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice
– O.M.S. – ordinul ministrului sănătăţii
– O.M.T. – ordinul ministrului turismului



V  •  TiTlul i. Dispoziţii generale 

Codul fiscal

Cuprins  Art.

Titlul I. Dispoziţii generale  ________________________________________________  1‑12
Capitolul I. Scopul şi sfera de cuprindere a Codului fiscal  __________________________  1‑2
Capitolul II. Aplicarea şi modificarea Codului fiscal  _______________________________ 3‑6
Capitolul III. Definiţii  _______________________________________________________  7‑8
Capitolul IV. Reguli de aplicare generală  ______________________________________  9‑12

Titlul II. Impozitul pe profit  _______________________________________________  13‑46
Capitolul I. Dispoziţii generale  _____________________________________________  13‑18
Capitolul II. Calculul rezultatului fiscal  _______________________________________  19‑35
Capitolul III. Aspecte fiscale internaţionale  ____________________________________  36‑40
Capitolul III1. Norme împotriva practicilor de evitare a obligaţiilor fiscale care au  

incidenţă directă asupra funcţionării pieţei interne  __________________________ 401‑406 
Capitolul IV. Plata impozitului şi depunerea declaraţiilor fiscale  ____________________  41‑42
Capitolul V. Impozitul pe dividende  ___________________________________________  43
Capitolul VI. Dispoziţii tranzitorii  ____________________________________________  44‑46
Anexele nr. 1‑4

Titlul III. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor  ________________________  47‑57

Titlul IV. Impozitul pe venit  _____________________________________________  58‑134
Capitolul I. Dispoziţii generale  _____________________________________________  58‑66
Capitolul II. Venituri din activităţi independente  _______________________________  67‑693

Capitolul II1. Venituri din drepturi de proprietate intelectuală  ______________________  70‑75
Capitolul III. Venituri din salarii şi asimilate salariilor  ____________________________  76‑82
Capitolul IV. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor  ____________________________  83‑90
Capitolul V. Venituri din investiţii  ___________________________________________  91‑98
Capitolul VI. Venituri din pensii  ____________________________________________  99‑102
Capitolul VII. Venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură  _____________  103‑107
Capitolul VIII. Venituri din premii şi din jocuri de noroc  ________________________  108‑110
Capitolul IX. Venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal  __ 111‑113
Capitolul X. Venituri din alte surse  ________________________________________  114‑117
Capitolul XI. Venitul net anual impozabil  ___________________________________  118‑123
Capitolul XII. Proprietatea comună şi asociaţiile fără personalitate juridică  _________  124‑125
Capitolul XIII. Aspecte fiscale internaţionale  ________________________________  126‑131
Capitolul XIV. Obligaţii declarative ale plătitorilor de venituri cu reţinere la sursă  _______  132
Capitolul XV. Dispoziţii tranzitorii şi finale  ___________________________________  133‑134

Titlul V. Contribuţii sociale obligatorii  __________________________________  135‑2207

Capitolul I. Dispoziţii generale  __________________________________________  135‑1351

Capitolul II. Contribuţiile de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale 
 de stat  __________________________________________________________  136‑152
Secţiunea 1. Contribuabilii/Plătitorii de venit la sistemul public de pensii  ___________  136



coDul fiscal şi normele meToDologice  •  VI

Secţiunea a 2‑a. Veniturile pentru care se datorează contribuţia şi cotele  
de contribuţii  ______________________________________________________  137‑138
Secţiunea a 3‑a. Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate  
bugetului asigurărilor sociale de stat în cazul persoanelor care realizează venituri  
din salarii sau asimilate salariilor, precum şi în cazul persoanelor pentru care plata  
unor prestaţii sociale se achită de instituţii publice  _________________________  139‑145
Secţiunea a 4‑a. Stabilirea, plata şi declararea contribuţiilor de asigurări sociale în  
cazul persoanelor fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate 
acestora, instituţiilor prevăzute la art. 136 lit. d)‑f), precum şi în cazul persoanelor  
fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la  
angajatori din alte state  ______________________________________________  146‑147
Secţiunea a 5‑a. Contribuţia de asigurări sociale datorată de persoanele fizice  
care realizează venituri din activităţi independente  ________________________  148‑150
Secţiunea a 6‑a. Stabilirea şi plata contribuţiei de asigurări sociale în cazul  
persoanelor care realizează venituri din activităţi independente  ______________  151‑152

Capitolul III. Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată Fondului naţional  
unic de asigurări sociale de sănătate  ___________________________________  153‑183
Secţiunea 1. Contribuabilii/Plătitorii de venit la sistemul de asigurări  
sociale de sănătate  _________________________________________________  153‑154
Secţiunea a 2‑a. Veniturile pentru care se datorează contribuţia şi cota de  
contribuţie  ________________________________________________________  155‑156
Secţiunea a 3‑a. Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate  
datorate în cazul persoanelor care realizează venituri din salarii sau asimilate  
salariilor, precum şi în cazul persoanelor aflate sub protecţia sau în custodia  
statului  __________________________________________________________  157‑167
Secţiunea a 4‑a. Stabilirea, plata şi declararea contribuţiei de asigurări sociale  
de sănătate în cazul veniturilor din salarii şi asimilate salariilor  _______________  168‑169
Secţiunea a 5‑a. Contribuţia de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor  
fizice care nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata  
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 154  _________________  170‑173
Secţiunea a 6‑a. Stabilirea şi plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate  
în cazul persoanelor fizice prevăzute la art. 155 alin. (2)  ____________________  174‑175
Secţiunea a 7‑a. Abrogată  ___________________________________________  176‑177
Secţiunea a 8‑a. Abrogată  ______________________________________________  178
Secţiunea a 9‑a. Abrogată  ______________________________________________  179
Secţiunea a 10‑a. Declararea, stabilirea şi plata contribuţiei de asigurări  
sociale de sănătate în cazul persoanelor fizice care estimează venituri anuale  
cumulate sub plafonul prevăzut la art. 170 alin. (2), precum şi în cazul celor  
care nu realizează venituri  ___________________________________________  180‑183

Capitolul IV. Abrogat  ___________________________________________________  184‑191
Capitolul V. Abrogat  ___________________________________________________  192‑200
Capitolul VI. Abrogat  ___________________________________________________  201‑208
Capitolul VII. Abrogat  __________________________________________________  209‑215
Capitolul VIII. Prevederi comune în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din  

salarii sau asimilate salariilor şi/sau din activităţi independente, atât în România, cât şi  
pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat membru al Spaţiului 
Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene pentru care sunt incidente  
prevederile legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale  _______  216‑220



VII  •  coDul fiscal şi normele meToDologice

Secţiunea 1. Contribuţiile sociale obligatorii datorate de persoanele fizice care  
realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor şi/sau din activităţi independente,  
atât în România, cât şi pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui  
stat membru al Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene  _______  216
Secţiunea a 2‑a. Înregistrarea în evidenţa fiscală, baza de calcul, declararea,  
stabilirea şi plata contribuţiilor sociale obligatorii  __________________________  217‑220

Capitolul IX. Contribuţia asiguratorie pentru muncă  __________________________ 2201‑2207

Titlul VI. Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi  
impozitul pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în România  ___________ 221‑264
Capitolul I. Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi  ___________  221‑232
Capitolul II. Asocieri/Entităţi care desfăşoară activitate/obţine venituri în/din  

România  _________________________________________________________  233‑234
Capitolul III. Impozitul pe reprezentanţe  ____________________________________  235‑237
Capitolul IV. Abrogat  ___________________________________________________  238‑254
Capitolul V. Redevenţe şi dobânzi la întreprinderi asociate  _____________________  255‑264

Titlul VII. Taxa pe valoarea adăugată  ____________________________________  265‑334
Capitolul I. Definiţii  ____________________________________________________  265‑267
Capitolul II. Operaţiuni impozabile  ___________________________________________  268
Capitolul III. Persoane impozabile  ___________________________________________  269
Capitolul IV. Operaţiuni cuprinse în sfera de aplicare a taxei  ____________________  270‑274
Capitolul V. Locul operaţiunilor cuprinse în sfera de aplicare a taxei  ______________  275‑279
Capitolul VI. Faptul generator şi exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată  _________  280‑285
Capitolul VII. Baza de impozitare  _________________________________________  286‑290
Capitolul VIII. Cotele de taxă  _______________________________________________  291
Capitolul IX. Operaţiuni scutite de taxă  ____________________________________  292‑296
Capitolul X. Regimul deducerilor  _________________________________________  297‑306
Capitolul XI. Persoanele obligate la plata taxei  ______________________________  307‑309
Capitolul XII. Regimuri speciale  _________________________________________  310‑3151

Capitolul XIII. Obligaţii  _________________________________________________  316‑329
Capitolul XIV. Dispoziţii comune  __________________________________________  330‑331
Capitolul XV. Dispoziţii tranzitorii  _________________________________________  332‑334

Titlul VIII. Accize şi alte taxe speciale  ____________________________________  335‑452
Capitolul I. Regimul accizelor armonizate  __________________________________  335‑438

Secţiunea 1. Dispoziţii generale  _______________________________________  335‑341
Secţiunea a 2‑a. Nivelul şi calculul accizelor  _____________________________  342‑343
Secţiunea a 3‑a. Obligaţiile plătitorilor de accize  __________________________  344‑348
Secţiunea a 4‑a. Alcool şi băuturi alcoolice  ______________________________  349‑353
Secţiunea a 5‑a. Tutun prelucrat __________________________________________  354
Secţiunea a 6‑a. Produse energetice  ___________________________________  355‑357
Secţiunea a 7‑a. Energie electrică  ________________________________________  358
Secţiunea a 8‑a. Autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi  
cu produse accizabile în regim suspensiv de accize  _______________________  359‑361
Secţiunea a 9‑a. Regimul de antrepozitare _______________________________  362‑369



coDul fiscal şi normele meToDologice  •  VIII

Secţiunea a 10‑a. Destinatarul înregistrat ________________________________  370‑377
Secţiunea a 11‑a. Expeditorul înregistrat  ________________________________  378‑385
Secţiunea a 12‑a. Importatorul autorizat  _________________________________  386‑393
Secţiunea a 121‑a. Monitorizare şi control  __________________________________  3931

Secţiunea a 13‑a. Excepţii de la regimul de accizare pentru produse energetice  
şi energie electrică  ____________________________________________________  394
Secţiunea a 14‑a. Scutiri de la plata accizelor  ____________________________  395‑399
Secţiunea a 15‑a. Restituiri de accize ______________________________________  400
Secţiunea a 16‑a. Deplasarea şi primirea produselor accizabile aflate în regim  
suspensiv de accize  ________________________________________________  401‑412
Secţiunea a 17‑a. Deplasarea intracomunitară şi impozitarea produselor  
accizabile după eliberarea pentru consum  _______________________________  413‑419
Secţiunea a 18‑a. Deplasarea produselor accizabile în regim de exceptare  
sau de scutire directă  __________________________________________________  420
Secţiunea a 19‑a. Marcarea produselor alcoolice şi a tutunului prelucrat  _______  421‑424
Secţiunea a 20‑a. Marcarea şi colorarea păcurii şi a produselor asimilate  
acesteia  _________________________________________________________  425‑427
Secţiunea a 21‑a. Marcarea şi colorarea motorinei  ________________________  428‑430
Secţiunea a 22‑a. Alte obligaţii pentru operatorii economici cu produse  
accizabile  ________________________________________________________  431‑438

Capitolul II. Regimul accizelor nearmonizate  _______________________________  439‑4482

Capitolul III. Contravenţii şi sancţiuni  ______________________________________  449‑451
Capitolul IV. Infracţiuni  ____________________________________________________  452
Anexele nr. 1‑2

Titlul IX. Impozite şi taxe locale  ________________________________________  453‑4951

Capitolul I. Dispoziţii generale  ___________________________________________  453‑454
Capitolul II. Impozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri  _____________________________  455‑462
Capitolul III. Impozitul pe teren şi taxa pe teren  ______________________________  463‑467
Capitolul IV. Impozitul pe mijloacele de transport  _____________________________  468‑472
Capitolul V. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor  ________  473‑476
Capitolul VI. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate  ___________  477‑479
Capitolul VII. Impozitul pe spectacole  ______________________________________  480‑483
Capitolul VIII. Taxe speciale  _____________________________________________  484‑485
Capitolul IX. Alte taxe locale  _____________________________________________  486‑488
Capitolul X. Alte dispoziţii comune  ________________________________________  489‑492
Capitolul XI. Sancţiuni  ____________________________________________________  493
Capitolul XII. Dispoziţii finale  ___________________________________________  494‑4951

Titlul X. Impozitul pe construcţii  ________________________________________  496‑500

Titlul XI. Dispoziţii finale  ______________________________________________  501‑503


