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Lege nr. 358 privind aprobarea 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. Oficial nr. 988/31.12.2015) 
 

Tabel comparativ 
 

 Titlul II -Imp / profit  
1 Art. 13 alin. (2), lit. g1) - nou g1) Fondul de garantare a asiguraţilor, constituit potrivit legii; 

2 

Art. 26: aline (11) – alin. nou 
 

(11) Prevederile alin. (1) lit. c) şi j) se aplică pentru creanţele, altele decât 
cele asupra clienţilor reprezentând sumele datorate de clienţii interni şi 
externi pentru produse, semifabricate, materiale, mărfuri vândute, lucrări 
executate şi servicii prestate, înregistrate începând cu data de 1 ianuarie 
2016. 

 Titlul IV -Impozitul pe venit  

3 
Art. 80 alin. (2),  lit.  d) 
 

În loc de “constituite între persoane fizice,” se va scrie “constituite între persoane 
fizice, persoanele fizice care deţin capacitatea de a încheia contracte 
individuale de muncă în calitate de angajator” 

4 
Art. 101 (9) - În loc de “datorate potrivit legii” se va scrie “datorată potrivit legii”; 

- la ultima teză: în loc de “25” se va scrie “25 inclusiv” 
 contribuţii  

5 

Art. 168 alin. (7) La teza unu, în loc de “pensii sau diferenţe de pensii,” se va scrie: “ pensii 
sau diferenţe de pensii, cu excepţia sumelor reprezentând actualizarea 
acestora cu indicele de inflaţie,” 
La teza doi, în loc de “25” se va scrie “25 inclusiv” 

 Titlul VI -nerezidenţi  

6 

Art. 223: alin (4) – alin. nou (4) Persoana fizică sau juridică care realizează venituri ca urmare a 
activităţii desfăşurate în România în calitate de artist de spectacol sau 
sportiv, din activităţile artistice şi sportive, indiferent dacă acestea sunt 
plătite direct artistului sau sportivului ori unei terţe părţi care acţionează în 
numele acelui artist sau sportiv, are obligaţia să calculeze, să declare şi să 
plătească impozit conform regulilor stabilite în titlul II sau IV, după caz, 
dacă plătitorul de venit se află într-un stat străin.  

7 

Art. 224 alin. (5) Teza a treia: în loc de “25 ianuarie a anului următor”, se va scrie “25 
ianuarie a anului următor, respectiv până la data de 25 a primei luni a 
anului fiscal modificat, următor anului în care s-au aprobat situaţiile 
financiare anuale, după caz. 
Impozitul nu se calculează, nu se reţine şi nu se plăteşte la bugetul de stat 
pentru dividendele distribuite şi neplătite până la sfârşitul anului în care s-
au aprobat situaţiile financiare anuale, dacă în ultima zi a anului 
calendaristic sau în ultima zi a anului fiscal modificat, după caz, persoana 
juridică străină beneficiară a dividendelor îndeplineşte condiţiile prevăzute 
la art. 229 alin. (1) lit. c).” 

 Titlul VII -TVA  

8 Art. 307,  alin.  (6) Teza finală: în loc de “prevăzute la art. 316 sau 317”, se va scrie “prevăzute 
la art. 314 sau 315”. 

9 Art. 331, alin. (2),  lit.  g) În loc de “clădirile, părţile de clădire şi” se va scrie “construcţiile, astfel cum 
sunt definite la art. 292 alin. (2) lit. f) pct. 2, părţile de construcţie şi” 

10 
Art. 331:  alin  (7) – alin. nou (7) Pentru livrarea bunurilor prevăzute la alin. (2) lit. i) - k) se aplică taxarea 

inversă numai dacă valoarea bunurilor livrate, exclusiv TVA, înscrise într-o 
factură, este mai mare sau egală cu 22.500 lei. 

 Titlul VIII -Accize  

11 Art. 360,  alin.  (6) În loc de “…ale comisiei sunt stabilite prin normele metodologice” se va 
scrie “ale Comisiei sunt stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice” 

12 
Art. 361 În loc de “…ale Comisiilor teritoriale sunt stabilite prin normele 

metodologice” se va scrie “…ale comisiilor teritoriale sunt stabilite prin ordin 
al ministrului finanţelor publice.” 

13 Art. 362 alin. (6), lit. e - nou e) vânzarea de bere în interiorul antrepozitului fiscal, autorizat exclusiv 
pentru producţia de bere. 
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14 Art.402, alin.  (10) şi (11) În loc de “…normele metodologice ordin al preşedintelui ANAF” se va scrie 
“…ordin al preşedintelui ANAF” 

15 Art.402, alin. (11)  În loc de “prevăzute în normele metodologice” se va scrie “prevăzute prin 
ordin al preşedintelui A.N.A.F. ” 

16 Art. 403, alin. 2 În loc de “prin normele metodologice ordin al preşedintelui ANAF” se va 
scrie “prin ordin al preşedintelui ANAF ” 

17 Art.404, alin.  (2)  şi  (5)  În loc de “prevăzute prin normele metodologice” se va scrie “prevăzute prin 
ordin al preşedintelui A.N.A.F. ” 

18 Art.406, alin.  (1), lit. b) În loc de “prin normele metodologice ordin al preşedintelui ANAF” se va 
scrie “prin ordin al preşedintelui ANAF ” 

19 Art. 409, alin. (2) În loc de “prin normele metodologice ordin al preşedintelui ANAF” se va 
scrie “prin ordin al preşedintelui ANAF ” 

20 Art. 410, alin. (1) În loc de “prin normele metodologice ordin al preşedintelui ANAF” se va 
scrie “prin ordin al preşedintelui ANAF ” 

21 Art. 412, alin. (8) În loc de “alin. (5) şi (6)” se va scrie “alin. (10) şi (11)” 

22 Art. 432,  alin.  (1) În loc de “în normele metodologice” se va scrie “prin ordin al preşedintelui 
A.N.A.F.” 

23 Art. 434 În loc de “prin normele metodologice ordin al preşed.  ANAF.” se va scrie 
“prin ordin al preşed. A.N.A.F.” 

24 Art. 435, alin.  (3) ,  (4)  şi   alin. 
(9), lit.  a) 

În loc de “potrivit prevederilor din normele metodologice” se va scrie 
“potrivit prevederilor stabilite prin ordin al preşedintelui A.N.A.F” 

 Titlul IX – impozite şi taxe locale  

25 

Art.455, alin.  (2) În loc de “…care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, 
titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii 
similare impozitului pe clădiri.” 
se va scrie “…care se datorează de concesionari, locatari, titularii dreptului 
de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului 
pe clădiri”. În cazul transmiterii ulterioare altor entităţi a dreptului de 
concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă asupra clădirii, taxa se 
datorează de persoana care are relaţia contractuală cu persoana de drept 
public.” 

26 

Art.455, alin. (4)  Forma finală: 
”În cazul clădirilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, 
închiriere, administrare sau folosinţă ce se referă la perioade mai mari de o 
lună, taxa pe clădiri se stabileşte proporţional cu numărul de luni pentru 
care este constituit dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori 
folosinţă. Pentru fracţiunile mai mici de o lună, taxa se calculează 
proporţional cu numărul de zile din luna respectivă.”. 

27 

Art.455, alin. (41) - nou (41) În cazul clădirilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, 
închiriere, administrare sau folosinţă ce se referă la perioade mai mici de 
o lună, taxa pe clădiri se datorează proporţional cu numărul de zile sau de 
ore prevăzute în contract. 

28 

Art.455, alin. (51) - nou (51) În cazul în care pentru o clădire proprietate publică sau privată a 
statului ori a unităţii administrativ-teritoriale se datorează impozit pe clădiri, 
iar în cursul unui an apar situaţii care determină datorarea taxei pe clădiri, 
diferenţa de impozit pentru perioada pe care se datorează taxa pe clădiri se 
compensează sau se restituie contribuabilului în anul fiscal următor.  

29 Art. 457,  alin.(3) În loc de “valoarea impozabilă cea mai mare corespunzătoare” se va scrie 
“valoarea impozabilă corespunzătoare” 

30 Art. 458 alin.(1),  lit.  a) În loc de “…anului de referinţă” se va scrie “…anului de referinţă, depus la 
organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referinţă” 

31 Art.460,  alin. (6) În loc de “la data evaluării” se va scrie “la data evaluării, depus la organul 
fiscal local până la primul termen de plată din anul de referinţă.” 

32 
Art.461, alin.  (6)  - se elimină sintagma:” precum şi în cazul reevaluării unei clădiri,”. 

- în loc de “diminuarea impozitului” se va scrie “diminuarea valorii 
impozabile a clădirii cu mai mult de 25%” 

33 
Art.461, alin.  (11)  Forma finală: 

În cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, în temeiul unui 
contract de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă care se referă 
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la perioade mai mari de o lună, titularul dreptului de concesiune, închiriere, 
administrare ori folosinţă are obligaţia depunerii unei declaraţii la organul 
fiscal local până la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în vigoare a 
contractului.” 

34 

Art.461, alin.  (12)  Forma finală: 
În cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, în temeiul unor 
contracte de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă care se referă 
la perioade mai mici de o lună, persoana de drept public care transmite 
dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă are obligaţia să 
depună o declaraţie la organul fiscal local, până la data de 25 inclusiv a 
lunii următoare intrării în vigoare a contractelor, la care anexează o situaţie 
centralizatoare a acestor contracte.” 

35 

Art.462, alin.  (5)  Forma finală: 
În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, 
care se referă la perioade mai mari de o lună, taxa pe clădiri se plăteşte 
lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada 
de valabilitate a contractului, de către concesionar, locatar, titularul 
dreptului de administrare sau de folosinţă.” 

36 

Art.462, alin.  (6) – alin. nou (6) În cazul contractelor care se referă la perioade mai mici de o lună, 
persoana juridică de drept public care transmite dreptul de concesiune, 
închiriere, administrare sau folosinţă colectează taxa pe clădiri de la 
concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă şi o 
varsă lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din 
perioada de valabilitate a contractului. 

37 

Art.463, alin.  (2)  Forma finală: 
(3) (2) Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a 
unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în 
administrare ori în folosinţă, după caz, oricăror entităţi, altele decât cele de 
drept public,  se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a se 
datorează de concesionarilor, locatarilor, titularilor ai dreptului de 
administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe 
teren. 
În cazul transmiterii ulterioare altor entităţi a dreptului de concesiune, 
închiriere, administrare sau folosinţă asupra terenului, taxa se datorează de 
persoana care are relaţia contractuală cu persoana de drept public.  

38 

Art.463, alin.  (4) Forma finală: 
În cazul terenurilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, 
închiriere, administrare sau folosinţă ce se referă la perioade mai mari de 
o lună, taxa pe teren se stabileşte proporţional cu numărul de luni pentru 
care este constituit dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori 
folosinţă. 
 Pentru fracţiunile mai mici de o lună, taxa se calculează proporţional cu 
numărul de zile din luna respectivă.  

39 

Art.463, alin.  (41) – alin. nou (41) În cazul terenurilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, 
închiriere, administrare sau folosinţă ce se referă la perioade mai mici de 
o lună, taxa pe teren se datorează proporţional cu numărul de zile sau de 
ore prevăzute în contract.  

40 

Art.463, alin.  (51) – alin. nou (51) În cazul în care pentru o suprafaţă de teren proprietate publică sau 
privată a statului ori a unităţii administrativ-teritoriale se datorează impozit 
pe teren, iar în cursul unui an apar situaţii care determină datorarea taxei 
pe teren, diferenţa de impozit pentru perioada pe care se datorează taxa se 
compensează sau se restituie contribuabilului în anul fiscal următor.  

41 

Art.465, alin.  (21) – alin. nou (21) În cazul unui contribuabil care deţine mai multe terenuri situate în 
intravilanul aceleiaşi unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, suprafaţa 
de 400 m2 prevăzută la alin. (2) se calculează o singură dată, prin 
însumarea suprafeţelor terenurilor, în ordine descrescătoare.  
 

42 

Art. 466, alin.  (8)   Forma finală: 
În cazul terenurilor pentru care se datorează taxa pe teren, în temeiul unui 
contract de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă care se referă 
la perioade mai mari de o lună, titularul dreptului de concesiune, închiriere, 
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administrare ori folosinţă are obligaţia depunerii unei declaraţii la organul 
fiscal local până la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în vigoare a 
contractului.  

43 

Art. 466, alin. (9)  Forma finală: 
În cazul terenurilor pentru care se datorează taxa pe teren, în temeiul unor 
contracte de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă care se referă 
la perioade mai mici de o lună, persoana de drept public care transmite 
dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă are obligaţia să 
depună o declaraţie la organul fiscal local, până la data de 25 inclusiv a 
lunii următoare intrării în vigoare a contractelor, la care anexează o situaţie 
centralizatoare a acestor contracte.  

44 

Art. 467, alin. (5)  Forma finală: 
În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, 
care se referă la perioade mai mari de o lună, taxa pe teren se plăteşte 
lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada 
de valabilitate a contractului, de către concesionar, locatar, titularul 
dreptului de administrare sau de folosinţă.  

45 

Art.467, alin.  (6) – alin. nou (6) În cazul contractelor care se referă la perioade mai mici de o lună, 
persoana juridică de drept public care transmite dreptul de concesiune, 
închiriere, administrare sau folosinţă colectează taxa pe teren de la 
concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă şi o 
varsă lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din 
perioada de valabilitate a contractului.  

 


