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     MODIFIC�RI PRIVIND CODUL FISCAL aduse de OUG nr. 125/2011
 TABEL COMPARATIV   pentru   TITLUL III - IMPOZITUL PE VENIT

Noile prevederi se aplic� începând cu data de 1 ianuarie 2012, excep�iile au fost men�ionate în dreptul fiec�rui articol

23Art. 48 alineatul (7), litera l1 se modific�:
 

   " l1) 50% din cheltuielile privind combustibilul pentru vehiculele
rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv transportului rutier
de persoane, cu o greutate maxim� autorizat� care s� nu
dep��easc� 3.500 kg �i care s� nu aib� mai mult de 9 scaune de
pasageri, incluzând �i scaunul �oferului. Prin excep�ie, cheltuielile
privind combustibilul efectuate în cadrul activit��ii în scopul
realiz�rii de venituri sunt deductibile integral în situa�ia în care
vehiculele respective se înscriu în oricare din urm�toarele
categorii:
    1. vehiculele utilizate exclusiv pentru: interven�ie, repara�ii,
paz� �i protec�ie, curierat, transport de personal la �i de la locul
de desf��urare a activit��ii, precum �i vehiculele special adaptate
pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de
agen�i de vânz�ri �i de agen�i de recrutare a for�ei de munc�;
    2. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plat�,
inclusiv pentru activitatea de taxi;
    3. vehiculele utilizate pentru închirierea c�tre alte persoane,
inclusiv pentru desf��urarea activit��ii de instruire în cadrul
�colilor de �oferi;".

ART. 48*)    Reguli generale de stabilire a venitului net anual
din activit��i independente, determinat pe baza contabilit��ii
în partid� simpl�
l1) în perioada 1 ianuarie 2011 - 31 decembrie 2011 inclusiv,
cheltuielile privind combustibilul pentru vehiculele rutiere
motorizate care sunt destinate exclusiv transportului rutier de
persoane, cu o greutate maxim� autorizat� care s� nu
dep��easc� 3.500 kg �i care s� nu aib� mai mult de 9 scaune de
pasageri, incluzând �i scaunul �oferului, cu excep�ia situa�iei în
care vehiculele se înscriu în oricare dintre urm�toarele categorii:
    1. vehiculele utilizate exclusiv pentru: interven�ie, repara�ii, paz�
�i protec�ie, curierat, transport de personal la �i de la locul de
desf��urare a activit��ii, precum �i vehiculele special adaptate
pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de
agen�i de vânz�ri �i de agen�i de recrutare a for�ei de munc�;
    2. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plat�,
inclusiv pentru activitatea de taxi;
    3. vehiculele utilizate pentru închirierea c�tre alte persoane,
inclusiv pentru desf��urarea activit��ii de instruire în cadrul �colilor
de �oferi;

22Art. 42, dup� litera a) se introduce o nou� liter�, litera a1):   
"a1) veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile sub
forma de�eurilor prin centrele de colectare, în vederea
dezmembr�rii, care fac obiectul programelor na�ionale finan�ate
din bugetul de stat sau din alte fonduri publice;".
- se aplic� cu data public�rii OUG 125-2011- 30.12.2011

ART. 42    Venituri neimpozabile
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Art. 49, alineatul (2) se modific�:
    "(2) Ministerul Finan�elor Publice elaboreaz� nomenclatorul
activit��ilor pentru care venitul net se poate determina pe baza
normelor anuale de venit, care se aprob� prin ordin al ministrului
finan�elor publice, în conformitate cu activit��ile din Clasificarea
activit��ilor din economia na�ional� - CAEN, aprobat� prin
Hot�rârea Guvernului nr. 656/1997, cu modific�rile ulterioare.
Direc�iile generale ale finan�elor publice jude�ene, respectiv a
municipiului Bucure�ti au urm�toarele obliga�ii:
    a) stabilirea nivelului normelor de venit;
    b) publicarea acestora, anual, în cursul trimestrului IV al anului
anterior celui în care urmeaz� a se aplica."
- se aplic� cu data public�rii OUG 125-2011- 30.12.2011

Art. 49, alineatul (8) se modific�:
"(8) Contribuabilii care desf��oar� activit��i pentru care venitul
net se determin� pe baz� de norme de venit au obliga�ia s�
completeze numai partea din Registrul-jurnal de încas�ri �i pl��i
referitoare la încas�ri, potrivit reglement�rilor contabile elaborate
în acest scop."

Art. 49, dup� alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul
(9): 
"(9) Contribuabilii pentru care venitul net se determin� pe baz�
de norme de venit �i care în anul fiscal anterior au înregistrat un
venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de
100.000 euro, începând cu anul fiscal urm�tor, au obliga�ia
determin�rii venitului net anual în sistem real. Aceast� categorie
de contribuabili are obliga�ia s� completeze corespunz�tor �i s�
depun� declara�ia privind venitul estimat/norma de venit pân� la
data de 31 ianuarie inclusiv. Cursul de schimb valutar utilizat
pentru determinarea echivalentului în lei al sumei de 100.000
euro este cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca
Na�ional� a României, la sfâr�itul anului fiscal."

ART. 49    Stabilirea venitului net anual pe baza normelor de
venit
    ..................................
    (2) Direc�iile generale ale finan�elor publice teritoriale au
urm�toarele obliga�ii:
    - stabilirea nomenclatorului, conform Clasific�rii activit��ilor din
economia na�ional� - CAEN, aprobat� prin Hot�rârea Guvernului
nr. 656/1997, cu modific�rile ulterioare, pentru care venitul net se
determin� pe baz� de norme de venit;
    - stabilirea nivelului normelor de venit;
    - publicarea acestora, anual, în cursul trimestrului IV al anului
anterior celui în care urmeaz� a se aplica.

8) Contribuabilii care desf��oar� activit��i pentru care venitul net
se determin� pe baz� de norme de venit nu au obliga�ia s�
organizeze �i s� conduc� contabilitate în partid� simpl� pentru
activitatea respectiv�.
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28Art. 52 se modific� �i va avea urm�torul cuprins:
    " Re�inerea la surs� a impozitului reprezentând pl��i anticipate
pentru unele venituri din activit��i independente
    ART. 52( 1) Pentru urm�toarele venituri, pl�titorii persoane
juridice sau alte entit��i care au obliga�ia de a conduce eviden��
contabil� au obliga�ia de a calcula, de a re�ine �i de a vira impozit
prin re�inere la surs�, reprezentând pl��i anticipate, din veniturile
pl�tite:
    a) venituri din drepturi de proprietate intelectual�;
    b) venituri din activit��i desf��urate în baza
contractelor/conven�iilor civile încheiate potrivit Codului civil,
precum �i a contractelor de agent;
    c) venituri din activitatea de expertiz� contabil� �i tehnic�,
judiciar� �i extrajudiciar�;
    d) venitul ob�inut de o persoan� fizic� dintr-o asociere cu o
persoan� juridic� contribuabil, potrivit titlului IV^1, care nu
genereaz� o persoan� juridic�.

ART. 52*)  
Re�inerea la surs� a impozitului reprezentând pl��i anticipate
pentru unele venituri din activit��i independente
(1) Pl�titorii urm�toarelor venituri au obliga�ia de a calcula, de a
re�ine �i de a vira impozit prin re�inere la surs�, reprezentând pl��i
anticipate, din veniturile pl�tite:
    a) venituri din drepturi de proprietate intelectual�;
    b) venituri din vânzarea bunurilor în regim de consigna�ie;
    c) venituri din activit��i desf��urate în baza contractelor de
agent, comision sau mandat comercial;
    d) venituri din activit��i desf��urate în baza
contractelor/conven�iilor civile încheiate potrivit Codului civil;
   e) venituri din activitatea de expertiz� contabil� �i tehnic�,
judiciar� �i extrajudiciar�;
    e^1) venitul ob�inut de o persoan� fizic� dintr-o asociere cu o
persoan� juridic� contribuabil, potrivit titlului IV^1, care nu
genereaz� o persoan� juridic�.
    f) *** Abrogat�

27Art. 51, alineatele (2) �i (3) se modific�:
    "(2) Op�iunea de a determina venitul net pe baza datelor din
contabilitatea în partid� simpl� este obligatorie pentru
contribuabil pe o perioad� de 2 ani fiscali consecutivi �i se
consider� reînnoit� pentru o nou� perioad� dac� contribuabilul
nu solicit� revenirea la sistemul anterior, prin completarea
corespunz�toare a declara�iei privind venitul estimat/norma de
venit �i depunerea formularului la organul fiscal competent pân�
la data de 31 ianuarie inclusiv a anului urm�tor expir�rii perioadei
de 2 ani.
    (3) Op�iunea pentru determinarea venitului net în sistem real
se exercit� prin completarea declara�iei privind venitul
estimat/norma de venit cu informa�ii privind determinarea
venitului net anual în sistem real �i depunerea formularului la
organul fiscal competent pân� la data de 31 ianuarie inclusiv, în
cazul contribuabililor care au desf��urat activitate în anul
precedent, respectiv în termen de 15 zile de la începerea
activit��ii, în cazul contribuabililor care încep activitatea în cursul
anului fiscal."
- se aplic� cu data public�rii OUG 125-2011- 30.12.2011

"ART. 51   Op�iunea de a stabili venitul net anual,
utilizându-se datele din contabilitatea în partid� simpl�     (2)
Op�iunea de a determina venitul net pe baza datelor din
contabilitatea în partid� simpl� este obligatorie pentru contribuabil
pe o perioad� de 2 ani fiscali consecutivi �i se consider� reînnoit�
pentru o nou� perioad� dac� contribuabilul nu solicit�
determinarea venitului net anual pe baza normelor de venit, prin
completarea corespunz�toare a declara�iei de venit estimat �i
depunerea formularului la organul fiscal competent pân� la data
de 31 ianuarie inclusiv.
    (3) Op�iunea pentru determinarea venitului net în sistem real se
exercit� prin completarea declara�iei de venit estimat cu informa�ii
privind determinarea venitului net anual în sistem real �i
depunerea formularului la organul fiscal competent pân� la data
de 31 ianuarie inclusiv, în cazul contribuabililor care au desf��urat
activitate în anul precedent, respectiv în termen de 15 zile de la
începerea activit��ii, în cazul contribuabililor care încep activitatea
în cursul anului fiscal."
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30Art. 53 se modific�:
    "ART. 53
    Pl��i anticipate ale impozitului pe veniturile din activit��i
independente
    (1) Contribuabilii care realizeaz� venituri din activit��i
independente au obliga�ia s� efectueze pl��i anticipate în contul
impozitului anual datorat la bugetul de stat, potrivit art. 82, cu
excep�ia veniturilor prev�zute la art. 52, pentru care plata
anticipat� se efectueaz� prin re�inere la surs� sau pentru care
impozitul este final, potrivit prevederilor art. 52^1.
    (2) Impozitul re�inut la surs� de c�tre pl�titori pentru veniturile
ob�inute din valorificarea bunurilor mobile sub forma de�eurilor
din patrimoniul afacerii, prev�zute la art. 78 alin. (1) lit. f) calculat
prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut, reprezint� plat�

ART. 53    Pl��i anticipate ale impozitului pe veniturile din
activit��i independente

    Contribuabilii care realizeaz� venituri din activit��i independente
au obliga�ia s� efectueze pl��i anticipate în contul impozitului
anual datorat la bugetul de stat, potrivit art. 82, cu excep�ia
veniturilor prev�zute la art. 52, pentru care plata anticipat� se
efectueaz� prin re�inere la surs� sau pentru care impozitul este
final potrivit prevederilor art. 52^1.

29La articolul 521, alineatul (1) se modific�:
    "(1) Contribuabilii care realizeaz� venituri din activit��ile
men�ionate la art. 52 alin. (1) lit. a) - c) pot opta pentru stabilirea
impozitului pe venit ca impozit final. Op�iunea de impunere a
venitului brut se exercit� în scris în momentul încheierii fiec�rui
raport juridic/contract �i este aplicabil� veniturilor realizate ca
urmare a activit��ii desf��urate pe baza acestuia."
- se aplic� cu data public�rii OUG 125-2011- 30.12.2011

ART. 521   Op�iunea pentru stabilirea impozitului final pentru
unele venituri din activit��i independente
    (1) Contribuabilii care realizeaz� venituri din activit��ile
men�ionate la art. 52 alin. (1) lit. a) - e) pot opta pentru stabilirea
impozitului pe venit ca impozit final. Op�iunea de impunere a
venitului brut se exercit� în scris în momentul încheierii fiec�rui
raport juridic/contract �i este aplicabil� veniturilor realizate ca
urmare a activit��ii desf��urate pe baza acestuia.

    (2) Impozitul ce trebuie re�inut se stabile�te dup� cum
urmeaz�:
    a) în cazul veniturilor prev�zute la alin. (1) lit. a) - c), aplicând o
cot� de impunere de 10% la venitul brut din care se deduc
contribu�iile sociale obligatorii re�inute la surs� potrivit titlului IX^2;
    b) în cazul veniturilor prev�zute la alin. (1) lit. d), aplicând cota
de impunere prev�zut� pentru impozitul pe veniturile
microîntreprinderilor la veniturile ce revin persoanei fizice din
asociere.
  
  (3) Impozitul ce trebuie re�inut se vireaz� la bugetul de stat pân�
la data de 25 inclusiv a lunii urm�toare celei în care a fost pl�tit
venitul, cu excep�ia impozitului aferent veniturilor prev�zute la
alin. (1) lit. d), pentru care termenul de virare este reglementat
potrivit titlului IV1."
- se aplic� cu data public�rii OUG 125-2011- 30.12.2011

    (2) Impozitul ce trebuie re�inut se stabile�te dup� cum urmeaz�:
    a) în cazul veniturilor prev�zute la alin. (1) lit. a) - e), aplicând o
cot� de impunere de 10% la venitul brut din care se deduc
contribu�iile sociale obligatorii re�inute la surs� potrivit titlului IX^2;.
    a^1) în cazul veniturilor prev�zute la alin. (1) lit. e^1), aplicând
cota de impunere prev�zut� pentru impozitul pe veniturile
microîntreprinderilor la veniturile ce revin persoanei fizice din
asociere;
    b) *** Abrogat�
   (3) Impozitul ce trebuie re�inut se vireaz� la bugetul de stat pân�
la data de 25 inclusiv a lunii urm�toare celei în care a fost pl�tit
venitul, cu excep�ia impozitului aferent veniturilor prev�zute la alin.
(1) lit. e^1), pentru care termenul de virare este reglementat
potrivit titlului IV^1.
    (4) *** Abrogat
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32Art. 62, alineatul (1) se modific�:

    "(1) Venitul brut din cedarea folosin�ei bunurilor din patrimoniul
personal, altele decât veniturile din arendarea bunurilor agricole,
reprezint� totalitatea sumelor în bani �i/sau echivalentul în lei al
veniturilor în natur� stabilite potrivit contractului încheiat între
p�r�i, pentru fiecare an fiscal, indiferent de momentul încas�rii
acestora. Venitul brut se majoreaz� cu valoarea cheltuielilor ce
cad, conform dispozi�iilor legale, în sarcina proprietarului,

ART. 62
    Stabilirea venitului net anual din cedarea folosin�ei
bunurilor
    (1) Venitul brut reprezint� totalitatea sumelor în bani �i/sau
echivalentul în lei al veniturilor în natur� �i se stabile�te pe baza
chiriei sau a arendei prev�zute în contractul încheiat între p�r�i
pentru fiecare an fiscal, indiferent de momentul încas�rii chiriei
sau arendei. Venitul brut se majoreaz� cu valoarea cheltuielilor ce
cad, conform dispozi�iilor legale, în sarcina proprietarului,

31Art. 61, dup� alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alin. (3) -
(5):
    "(3) Sunt considerate venituri din cedarea folosin�ei bunurilor �i
veniturile ob�inute de c�tre proprietar din închirierea camerelor
situate în locuin�e proprietate personal�, având o capacitate de
cazare în scop turistic cuprins� între una �i 5 camere inclusiv.
    (4) În categoria venituri din cedarea folosin�ei bunurilor se
cuprind �i cele realizate de contribuabilii prev�zu�i la alin. (3)
care, în cursul anului fiscal, ob�in venituri din închirierea în scop
turistic a unui num�r mai mare de 5 camere de închiriat, situate
în locuin�e proprietate personal�. De la data producerii
evenimentului, respectiv de la data dep��irii num�rului de 5
camere de închiriat, �i pân� la sfâr�itul anului fiscal, determinarea
venitului net se realizeaz� în sistem real potrivit regulilor de
stabilire prev�zute în categoria venituri din activit��i
independente.
    (5) Veniturile ob�inute din închirierea în scop turistic a
camerelor situate în locuin�e proprietate personal�, având o
capacitate de cazare mai mare de 5 camere de închiriat, sunt
calificate ca venituri din activit��i independente pentru care
venitul net anual se determin� pe baz� de norm� de venit sau în
sistem real �i se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II din
prezentul titlu."

ART. 61    Definirea veniturilor impozabile din cedarea
folosin�ei bunurilor

anticipat� în contul impozitului anual datorat de c�tre
contribuabilii care realizeaz�, individual sau într-o form� de
asociere, venituri din activit��i independente determinate în
sistem real pe baza datelor din contabilitatea în partid� simpl�.
Pl��ile anticipate vor fi luate în calcul la definitivarea impozitului
anual de c�tre organul fiscal competent."
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uzufructuarului sau a altui de�in�tor legal, dac� sunt efectuate de
cealalt� parte contractant�."

Art. 62, dup� alineatul (1) se introduce alin. (11),
(1^1) În cazul veniturilor ob�inute din închirierea bunurilor mobile
�i imobile din patrimoniul personal, venitul brut se stabile�te pe
baza chiriei prev�zute în contractul încheiat între p�r�i pentru
fiecare an fiscal, indiferent de momentul încas�rii chiriei

Art. 62, dup� alineatul (2) se introduc �ase noi alineate, alin. (21) -
(26):

"(2^1) În cazul veniturilor ob�inute din arendarea bunurilor
agricole din patrimoniul personal, venitul brut se stabile�te pe
baza raportului juridic/contractului încheiat între p�r�i �i reprezint�
totalitatea sumelor în bani încasate �i/sau echivalentul în lei al
veniturilor în natur� primite.
(2^2) În cazul în care arenda se exprim� în natur�, evaluarea în
lei se va face pe baza pre�urilor medii ale produselor agricole,
stabilite prin hot�râri ale consiliilor jude�ene �i, respectiv, ale
Consiliului General al Municipiului Bucure�ti, ca urmare a
propunerilor direc�iilor teritoriale de specialitate ale Ministerului
Agriculturii, P�durilor �i Dezvolt�rii Rurale, hot�râri ce trebuie
emise înainte de începerea anului fiscal. Aceste hot�râri se
transmit în cadrul aceluia�i termen direc�iilor generale ale
finan�elor publice jude�ene �i a municipiului Bucure�ti, pentru a fi
comunicate unit��ilor fiscale din subordine.
(2^3) Venitul net din arend� se stabile�te la fiecare plat� prin
deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin
aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut.
(2^4) Impozitul pe veniturile din arend� se calculeaz� prin
re�inere la surs� de c�tre pl�titorii de venit la momentul pl��ii
venitului, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net,
impozitul fiind final.

uzufructuarului sau a altui de�in�tor legal, dac� sunt efectuate de
cealalt� parte contractant�. În cazul în care arenda se exprim� în
natur�, evaluarea în lei se va face pe baza pre�urilor medii ale
produselor agricole, stabilite prin hot�râri ale consiliilor jude�ene
�i, respectiv, ale Consiliului General al Municipiului Bucure�ti, ca
urmare a propunerilor direc�iilor teritoriale de specialitate ale
Ministerului Agriculturii, P�durilor �i Dezvolt�rii Rurale, hot�râri ce
trebuie emise înainte de începerea anului fiscal. Aceste hot�râri
se transmit în cadrul aceluia�i termen direc�iilor generale ale
finan�elor publice jude�ene �i a municipiului Bucure�ti, pentru a fi
comunicate unit��ilor fiscale din subordine.    
(2) Venitul net din cedarea folosin�ei bunurilor se stabile�te prin
deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin
aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut.
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36Dup� articolul 62 se introduc trei noi articole, articolele 621 - 623:
    "ART. 621

    Reguli privind stabilirea impozitului pe venitul determinat pe baza normei anuale de venit
    (1) Contribuabilii care realizeaz� venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuin�e proprietate personal�, având
o capacitate de cazare cuprins� între una �i 5 camere inclusiv, datoreaz� un impozit pe venitul stabilit ca norm� anual� de venit.
    (2) Norma anual� de venit corespunz�toare unei camere de închiriat se determin� de direc�iile generale ale finan�elor publice
jude�ene �i a municipiului Bucure�ti, dup� caz, pe baza criteriilor stabilite prin ordin comun al ministrului dezvolt�rii regionale �i
turismului �i al ministrului finan�elor publice �i a propunerilor Ministerului Dezvolt�rii Regionale �i Turismului privind nivelul normelor
anuale de venit. Propunerile privind nivelul normelor anuale de venit se transmit anual de c�tre Ministerul Dezvolt�rii Regionale �i
Turismului, în cursul trimestrului IV, dar nu mai târziu de data de 30 noiembrie a anului anterior celui în care urmeaz� a se aplica
normele anuale de venit, Ministerului Finan�elor Publice. - se aplic� cu data public�rii OUG 125-2011- 30.12.2011
   (3) Direc�iile generale ale finan�elor publice jude�ene �i a municipiului Bucure�ti, dup� caz, au obliga�ia public�rii anuale a normelor
anuale de venit, în cursul trimestrului IV al anului anterior celui în care urmeaz� a se aplica.
    (4) Contribuabilii prev�zu�i la alin. (1) au obliga�ia s� depun� la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, pân� la data de
31 ianuarie inclusiv, declara�ia privind venitul estimat/norma de venit pentru anul în curs. În cazul în care contribuabilii încep s�
realizeze în cursul anului, dup� data de 31 ianuarie inclusiv, venituri definite potrivit art. 61 alin. (3), în termen de 15 zile de la data
producerii evenimentului ace�tia au obliga�ia complet�rii �i depunerii declara�iei privind venitul estimat/norma de venit pentru anul
fiscal în curs.
    (5) Organul fiscal competent stabile�te impozitul anual datorat pe baza declara�iei privind venitul estimat/norma de venit �i emite
decizia de impunere la termenul �i potrivit procedurii stabilite prin ordin al pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal�.
    (6) Impozitul anual datorat se calculeaz� prin aplicarea cotei de 16% asupra normei anuale de venit, impozitul fiind final.
    (7) Impozitul anual datorat se vireaz� integral la bugetul de stat.
    (8) Plata impozitului se efectueaz� în cursul anului c�tre bugetul de stat, în contul impozitului anual datorat, în dou� rate egale,
astfel: 50% din impozit pân� la data de 25 iulie inclusiv �i 50% din impozit pân� la data 25 noiembrie inclusiv. Pentru declara�iile

35

(2^5) Impozitul astfel calculat �i re�inut pentru veniturile din
arend� se vireaz� la bugetul de stat pân� la data de 25 inclusiv a
lunii urm�toare celei în care a fost re�inut.
(2^6) În cazul în care opteaz� pentru determinarea venitului net
din arend� în sistem real, contribuabilii sunt obliga�i s� precizeze
în scris, în contractul/raportul juridic încheiat, la momentul
încheierii acestuia. Modalitatea de impunere aleas� este
aplicabil� pentru toate veniturile realizate în baza
contractului/raportului juridic respectiv."
Art. 62, alineatul (3) se modific� :
"(3) Prin excep�ie de la prevederile alin. (1), (2) �i (21) - (25),
contribuabilii pot opta pentru determinarea venitului net din
cedarea folosin�ei bunurilor în sistem real, pe baza datelor din
contabilitatea în partid� simpl�."

(3) Prin excep�ie de la prevederile alin. (1) �i (2), contribuabilii pot
opta pentru determinarea venitului net din cedarea folosin�ei
bunurilor în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în
partid� simpl�.
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privind venitul estimat/norma de venit depuse în luna noiembrie sau decembrie, impozitul anual datorat se stabile�te prin decizie de
impunere anual�, pe baza declara�iei privind venitul estimat/norma de venit �i se pl�te�te în termen de cel mult 60 de zile de la data
comunic�rii deciziei de impunere.
    ART. 622

    Reguli privind stabilirea impozitului în cazul op�iunii pentru determinarea venitului net în sistem real
    (1) Contribuabilii care realizeaz� venituri definite la art. 61 alin. (3) au dreptul s� opteze pentru determinarea venitului net anual în
sistem real pe baza datelor din contabilitatea în partid� simpl�, potrivit prevederilor art. 48.
    (2) Op�iunea se exercit� pentru fiecare an fiscal, prin completarea declara�iei privind venitul estimat/norma de venit pentru anul în
curs �i depunerea formularului la organul fiscal competent pân� la data de 31 ianuarie inclusiv. În cazul în care contribuabilii încep s�
realizeze în cursul anului, dup� data de 31 ianuarie inclusiv, venituri definite potrivit art. 61 alin. (3), op�iunea se exercit� pentru anul
fiscal în curs, în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului, prin completarea �i depunerea declara�iei privind venitul
estimat/norma de venit.
    (3) În cursul anului fiscal contribuabilii sunt obliga�i s� efectueze pl��i anticipate cu titlu de impozit c�tre bugetul de stat, în contul
impozitului anual datorat, în dou� rate egale, astfel: 50% din impozit pân� la data de 25 iulie inclusiv �i 50% din impozit pân� la data
25 noiembrie inclusiv. În cazul în care decizia de impunere pentru anul fiscal în curs nu a fost emis� pân� la data de 1 noiembrie,
precum �i în cazul contribuabililor care realizeaz� venituri definite la art. 61 alin. (3) dup� data de 1 noiembrie a anului fiscal în curs,
nu se mai stabilesc pl��i anticipate, venitul net anual urmând s� fie supus impunerii potrivit deciziei de impunere emise pe baza
declara�iei privind venitul realizat.
    (4) Organul fiscal competent stabile�te pl��ile anticipate prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual estimat din
declara�ia privind venitul estimat/norma de venit �i emite decizia de impunere, care se comunic� contribuabililor, potrivit procedurii
stabilite prin ordin al pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal�. Pentru declara�iile privind venitul estimat/norma de venit
depuse în luna noiembrie sau decembrie nu se mai stabilesc pl��i anticipate, venitul net aferent perioadei pân� la sfâr�itul anului
urmând s� fie supus impozit�rii potrivit deciziei de impunere emise pe baza declara�iei privind venitul realizat.
    (5) Contribuabilii prev�zu�i la alin. (1) au obliga�ia de a depune declara�ia privind venitul realizat la organul fiscal competent pentru
fiecare an fiscal, pân� la data de 25 mai inclusiv a anului urm�tor celui de realizare a venitului.
    (6) Impozitul anual datorat se calculeaz� de organul fiscal competent, pe baza declara�iei privind venitul realizat, prin aplicarea
cotei de 16% asupra venitului net anual determinat în sistem real pe baza datelor din contabilitatea în partid� simpl�, impozitul fiind
final.
    (7) Organul fiscal stabile�te impozitul anual datorat �i emite decizia de impunere, la termenul �i în forma stabilite prin ordin al
pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal�.
    (8) Diferen�ele de impozit r�mase de achitat conform deciziei de impunere anuale se pl�tesc în termen de cel mult 60 de zile de la
data comunic�rii deciziei de impunere, perioad� pentru care nu se calculeaz� �i nu se datoreaz� obliga�ii fiscale accesorii conform
Codului de procedur� fiscal�.
    (9) Impozitul anual datorat se vireaz� integral la bugetul de stat.
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37Art. 63, dup� alineatul (2) se introduc dou� noi alineate,
alineatele (3) �i (4):

.............................
    "(3) Prin excep�ie de la prevederile alin. (1), pentru
contribuabilii care realizeaz� venituri din închirierea camerelor,
situate în locuin�e proprietate personal�, având o capacitate de
cazare în scop turistic cuprins� între una �i 5 camere inclusiv,
stabilite pe baz� de norm� anual� de venit sau care opteaz�
pentru determinarea venitului în sistem real, precum �i pentru cei
care închiriaz� în scop turistic, în cursul anului, un num�r mai
mare de 5 camere de închiriat în locuin�e proprietate personal�
sunt aplicabile prevederile art. 621 alin. (8), art. 622 alin. (3) - (4)
�i art. 623 alin. (3).
    (4) Impozitul re�inut la surs� de c�tre pl�titori pentru veniturile
ob�inute din valorificarea bunurilor mobile sub forma de�eurilor
din patrimoniul afacerii, prev�zute la art. 78 alin. (1) lit. f), calculat
prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut, reprezint� plat�
anticipat� în contul impozitului anual datorat de c�tre
contribuabilii care realizeaz� venituri din cedarea folosin�ei
bunurilor determinate în sistem real pe baza datelor din
contabilitatea în partid� simpl�. Pl��ile anticipate vor fi luate în
calcul la definitivarea impozitului anual de c�tre organul fiscal
competent."

ART. 63    Pl��i anticipate de impozit pe veniturile din
cedarea folosin�ei bunurilor
    (1) Contribuabilii care realizeaz� venituri din cedarea folosin�ei bunurilor pe
parcursul unui an, cu excep�ia veniturilor din arendare, datoreaz� pl��i
anticipate în contul impozitului pe venit c�tre bugetul de stat, potrivit
prevederilor art. 82.
    (2) Fac excep�ie contribuabilii care realizeaz� venituri din cedarea folosin�ei
bunurilor pentru care chiria prev�zut� în contractul încheiat între p�r�i este
stabilit� în lei, nu au optat pentru determinarea venitului net în sistem real �i la
sfâr�itul anului anterior nu îndeplinesc condi�iile pentru calificarea veniturilor în
categoria veniturilor din activit��i independente pentru care pl��ile anticipate de
impozit sunt egale cu impozitul anual datorat, �i impozitul este final.

    ART. 623

    Reguli de stabilire a impozitului final pentru veniturile realizate din închirierea în scop turistic în cazul dep��irii num�rului
de 5 camere în cursul anului fiscal
    (1) În cazul în care, în cursul anului fiscal, contribuabilii prev�zu�i la art. 61 alin. (4) realizeaz� venituri din închirierea unui num�r
mai mare de 5 camere, ace�tia sunt obliga�i s� notifice evenimentul, respectiv dep��irea num�rului de 5 camere de închiriat,
organului fiscal competent, în termen de 15 zile de la data producerii acestuia. Pentru perioada din anul fiscal în care venitul a fost
determinat pe baza normei de venit, conform prevederilor art. 621, organul fiscal va recalcula norma de venit �i pl��ile stabilite în
contul impozitului anual datorat.
    (2) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (1) se stabile�te prin ordin al pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal�.
    (3) Pentru perioada r�mas� din anul fiscal, venitul net se stabile�te în sistem real, potrivit prevederilor art. 48. Contribuabilii
respectivi sunt obliga�i s� completeze �i s� depun� declara�ia privind venitul estimat/norma de venit, în termen de 15 zile de la data
producerii evenimentului, la organul fiscal competent, în vederea stabilirii pl��ilor anticipate pentru veniturile aferente perioadei r�mase
pân� la sfâr�itul anului fiscal. Regulile de impunere aplicabile pentru venitul realizat în perioada r�mas� sunt cele prev�zute la art. 622

alin. (3) - (9)."
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41Art.74, dup� alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin. (6):
    "(6) Impozitul re�inut la surs� de c�tre pl�titori pentru veniturile
ob�inute din valorificarea bunurilor mobile sub forma de�eurilor
din patrimoniul afacerii, prev�zute la art. 78 alin. (1) lit. f), calculat
prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut, reprezint� plat�
anticipat� în contul impozitului anual datorat de c�tre
contribuabilii care realizeaz�, individual sau într-o form� de

ART. 74    Calculul �i plata impozitului aferent veniturilor din
activit��i agricole

39 

40.

Art. 72, alineatul (5) se modific�:

    "(5) Contribuabilii care desf��oar� activit��i agricole pentru
care venitul net se determin� pe baz� de norme de venit, precum
�i cei pentru care impozitul se calculeaz� potrivit prevederilor art.
74 alin. (4) au obliga�ia s� completeze numai partea din
Registrul-jurnal de încas�ri �i pl��i referitoare la încas�ri, potrivit
reglement�rilor contabile elaborate în acest scop."

Art. 72, dup� alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin. (6):
"(6) Contribuabilii pentru care venitul net se determin� pe baz�
de norme de venit, precum �i cei pentru care impozitul se
calculeaz� potrivit prevederilor art. 74 alin. (4) �i care în anul
fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât
echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro, începând cu anul
fiscal urm�tor, au obliga�ia determin�rii venitului net anual în
sistem real. Contribuabilii respectivi au obliga�ia s� completeze
corespunz�tor �i s� depun� declara�ia privind venitul
estimat/norma de venit pân� la data de 31 ianuarie inclusiv.
Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea
echivalentului în lei al sumei de 100.000 euro este cursul de
schimb mediu anual comunicat de Banca Na�ional� a României,
la sfâr�itul anului fiscal."

ART. 72    Stabilirea venitului net anual din activit��i agricole
pe baz� de norme de venit
      (5) Contribuabilii care desf��oar� activit��i pentru care venitul
net se determin� pe baz� de norme de venit nu au obliga�ia s�
organizeze �i s� conduc� contabilitate în partid� simpl�, pentru
activitatea respectiv�.

38Art. 64 se modific� :
    "ART. 64
    Impozitarea venitului net din cedarea folosin�ei bunurilor
    (1) Venitul net din cedarea folosin�ei bunurilor se impune
potrivit prevederilor cap. X din prezentul titlu.
    (2) Pentru veniturile din cedarea folosin�ei bunurilor prev�zute
la art. 61 alin. (3) �i (4) nu sunt aplicabile reglement�rile cap. X
<<Venitul net anual impozabil>> din prezentul titlu."

ART. 64    Impozitarea venitului net din cedarea folosin�ei
bunurilor
    Venitul net din cedarea folosin�ei bunurilor se impune potrivit
prevederilor cap. X din prezentul titlu.
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43Art. 81, denumirea marginal� �i alineatele (2) - (4) se modific�:
    "Declara�ii privind venitul estimat/norma de venit
    ..........................................................................

    (2) Contribuabilii care ob�in venituri din cedarea folosin�ei
bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din
arendare pentru care impunerea este final�, au obliga�ia s�
depun� o declara�ie privind venitul estimat/norma de venit, în
termen de 15 zile de la încheierea contractului între p�r�i.
Declara�ia privind venitul estimat/norma de venit se depune odat�
cu înregistrarea la organul fiscal a contractului încheiat între p�r�i.
Contribuabilii care ob�in venituri din arendarea bunurilor agricole
din patrimoniul personal au obliga�ia înregistr�rii contractului
încheiat între p�r�i, precum �i a modific�rilor survenite ulterior, în
termen de 15 zile de la încheierea/producerea modific�rii
acestuia, la organul fiscal competent.

ART. 81*)    Declara�ii de venit estimat     
   (1) Contribuabilii, precum �i asocia�iile f�r� personalitate juridic�, care
încep o activitate în cursul anului fiscal sunt obliga�i s� depun� la
organul fiscal competent o declara�ie referitoare la veniturile �i
cheltuielile estimate a se realiza pentru anul fiscal, în termen de 15 zile
de la data producerii evenimentului. Fac excep�ie de la prevederile
prezentului alineat contribuabilii care realizeaz� venituri pentru care
impozitul se percepe prin re�inere la surs�.
    (2) Contribuabilii care ob�in venituri din cedarea folosin�ei
bunurilor din patrimoniul personal au obliga�ia s� depun� o
declara�ie privind venitul estimat, în termen de 15 zile de la
încheierea contractului între p�r�i. Declara�ia privind venitul
estimat se depune o dat� cu înregistrarea la organul fiscal a
contractului încheiat între p�r�i.

42 

.

Art. 78 alineatul (1), dup� literea d) se introduce o nou� liter� f):

    "f) venituri ob�inute din valorificarea prin centrele de colectare
a de�eurilor de metal, hârtie, sticl� �i altele asemenea. Nu sunt
impozabile veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile
prin centrele de colectare, în vederea dezmembr�rii, care fac
obiectul Programelor na�ionale finan�ate din bugetul de stat sau
din alte fonduri publice, în conformitate cu prevederile art. 42 lit.
a1) �i lit. g)."
- se aplic� cu data public�rii OUG 125-2011- 30.12.2011

ART. 78     Definirea veniturilor din alte surse
    (1) În aceast� categorie se includ, îns� nu sunt limitate,
urm�toarele venituri:
      d) venituri primite de persoanele fizice reprezentând onorarii
din activitatea de arbitraj comercial.
    e) *** Abrogat�

    

asociere, venituri din activit��i agricole determinate în sistem real
pe baza datelor din contabilitatea în partid� simpl�. Pl��ile
anticipate vor fi luate în calcul la definitivarea impozitului anual de
c�tre organul fiscal competent."
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44Art. 82, alineatele (2), (3) �i (5) se modific�:

    "(2) Pl��ile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent
pe fiecare surs� de venit, luându-se ca baz� de calcul venitul
anual estimat sau venitul net realizat în anul precedent, dup�
caz, prin emiterea unei decizii care se comunic� contribuabililor,
potrivit legii. În cazul impunerilor efectuate dup� expirarea
termenelor de plat� prev�zute la alin. (3), contribuabilii au
obliga�ia efectu�rii pl��ilor anticipate la nivelul sumei datorate
pentru ultimul termen de plat� al anului precedent. Diferen�a
dintre impozitul anual calculat asupra venitului net realizat în anul
precedent �i suma reprezentând pl��i anticipate datorate de
contribuabil la nivelul trimestrului IV din anul anterior se
repartizeaz� pe termenele de plat� urm�toare din cadrul anului
fiscal. Pentru declara�iile privind venitul estimat/norma de venit
depuse în luna decembrie nu se mai stabilesc pl��i anticipate,
venitul net aferent perioadei pân� la sfâr�itul anului urmând s� fie
supus impozit�rii potrivit deciziei de impunere emise pe baza
declara�iei privind venitul realizat. Pl��ile anticipate pentru

ART. 82    Stabilirea pl��ilor anticipate de impozit
    (1) Contribuabilii care realizeaz� venituri din activit��i independente,
din cedarea folosin�ei bunurilor, cu excep�ia veniturilor din arendare,
precum �i venituri din activit��i agricole sunt obliga�i s� efectueze în
cursul anului pl��i anticipate cu titlu de impozit, exceptându-se cazul
veniturilor pentru care pl��ile anticipate se stabilesc prin re�inere la
surs�.
    (2) Pl��ile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent pe
fiecare surs� de venit, luându-se ca baz� de calcul venitul anual
estimat sau venitul net realizat în anul precedent, dup� caz, prin
emiterea unei decizii care se comunic� contribuabililor, potrivit
legii. În cazul impunerilor efectuate dup� expirarea termenelor de
plat� prev�zute la alin. (3), contribuabilii au obliga�ia efectu�rii
pl��ilor anticipate la nivelul sumei datorate pentru ultimul termen
de plat� al anului precedent. Diferen�a dintre impozitul anual
calculat asupra venitului net realizat în anul precedent �i suma
reprezentând pl��i anticipate datorate de contribuabil la nivelul
trimestrului IV din anul anterior se repartizeaz� pe termenele de
plat� urm�toare din cadrul anului fiscal. Pentru declara�iile de
venit estimativ depuse în luna decembrie nu se mai stabilesc pl��i
anticipate, venitul net aferent perioadei pân� la sfâr�itul anului
urmând s� fie supus impozit�rii, potrivit deciziei de impunere
emise pe baza declara�iei privind venitul realizat. Pl��ile anticipate

    (3) Contribuabilii care în anul anterior au realizat pierderi �i cei
care au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal,
precum �i cei care, din motive obiective, estimeaz� c� vor realiza
venituri care difer� cu cel pu�in 20% fa�� de anul fiscal anterior
depun, odat� cu declara�ia privind venitul realizat, �i declara�ia
privind venitul estimat/norma de venit.
    (4) Contribuabilii care determin� venitul net pe baz� de norme
de venit, precum �i cei pentru care cheltuielile se determin� în
sistem forfetar �i care au optat pentru determinarea venitului net
în sistem real depun declara�ia privind venitul estimat/norma de
venit completat� corespunz�tor."

    (3) Contribuabilii care în anul anterior au realizat pierderi �i cei
care au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal,
precum �i cei care, din motive obiective, estimeaz� c� vor realiza
venituri care difer� cu cel pu�in 20% fa�� de anul fiscal anterior
depun, odat� cu declara�ia privind venitul realizat, �i declara�ia
estimativ� de venit.
   (4) Contribuabilii care determin� venitul net pe baz� de norme
de venit, precum �i cei pentru care cheltuielile se determin� în
sistem forfetar �i au optat pentru determinarea venitului net în
sistem real depun, o dat� cu cererea de op�iuni, �i declara�ia de
venit estimat.
Forma alin.(4) a fost cf. OG 30/2011 cu 01.01.2012: Contribuabilii care
determin� venitul net pe baz� de norme de venit, precum �i cei pentru care
cheltuielile se determin� în sistem forfetar �i opteaz� pentru determinarea
venitului net în sistem real depun declara�ia de venit estimat completat�
corespunz�tor."
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veniturile din cedarea folosin�ei bunurilor, cu excep�ia veniturilor
din arend�, se stabilesc de organul fiscal astfel:
    a) pe baza contractului încheiat între p�r�i; sau
    b) pe baza veniturilor determinate potrivit datelor din
contabilitatea în partid� simpl�, potrivit op�iunii. În cazul în care,
potrivit clauzelor contractuale, venitul din cedarea folosin�ei
bunurilor reprezint� echivalentul în lei al unei sume în valut�,
determinarea venitului anual estimat se efectueaz� pe baza
cursului de schimb al pie�ei valutare, comunicat de Banca
Na�ional� a României, din ziua precedent� celei în care se
efectueaz� impunerea.
    (3) Pl��ile anticipate se efectueaz� în 4 rate egale, pân� la
data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. Nu se
datoreaz� pl��i anticipate în cazul contribuabililor care realizeaz�
venituri din arendare �i care au optat pentru determinarea
venitului net în sistem real, plata impozitului anual efectuându-se
potrivit deciziei de impunere emise pe baza declara�iei privind
venitul realizat. Contribuabilii care determin� venitul net din
activit��i agricole, potrivit art. 72 �i 73, datoreaz� pl��i anticipate
c�tre bugetul de stat pentru impozitul aferent acestui venit, în
dou� rate egale, astfel: 50% din impozit pân� la data de 25
septembrie inclusiv �i 50% din impozit pân� la data de 25
noiembrie inclusiv.
    ..........................................................................

    (5) Pentru stabilirea pl��ilor anticipate, organul fiscal va lua ca
baz� de calcul venitul anual estimat, în toate situa�iile în care a
fost depus� o declara�ie privind venitul estimat/norma de venit
pentru anul curent, sau venitul net din declara�ia privind venitul
realizat 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)."

Art. 82, dup� alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin. (51):
"(51) Impozitul re�inut la surs� de c�tre pl�titori pentru veniturile
prev�zute la art. 78 alin. (1) lit. f) se stabile�te prin aplicarea cotei
de 16% asupra venitului brut �i reprezint� plat� anticipat� în
contul impozitului anual datorat de c�tre contribuabilii care

pentru veniturile din cedarea folosin�ei bunurilor, cu excep�ia
veniturilor din arend�, se stabilesc de organul fiscal astfel:
    a) pe baza contractului încheiat între p�r�i; sau
    b) pe baza veniturilor determinate potrivit datelor din
contabilitatea în partid� simpl�, potrivit op�iunii. În cazul în care,
potrivit clauzelor contractuale, venitul din cedarea folosin�ei
bunurilor reprezint� echivalentul în lei al unei sume în valut�,
determinarea venitului anual estimat se efectueaz� pe baza
cursului de schimb al pie�ei valutare, comunicat de Banca
Na�ional� a României, din ziua precedent� celei în care se
efectueaz� impunerea.
    (3) Pl��ile anticipate se efectueaz� în 4 rate egale, pân� la data
de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, cu excep�ia
impozitului pe veniturile din arendare, pentru care plata impozitului
se efectueaz� potrivit deciziei de impunere emise pe baza
declara�iei privind venitul realizat. Contribuabilii care determin�
venitul net din activit��i agricole, potrivit art. 72 �i 73, datoreaz�
pl��i anticipate c�tre bugetul de stat pentru impozitul aferent
acestui venit, în dou� rate egale, astfel: 50% din impozit pân� la
data de 1 septembrie inclusiv �i 50% din impozit pân� la data de
15 noiembrie inclusiv.
   (4) Termenele �i procedura de emitere a deciziilor de pl��i anticipate
vor fi stabilite prin ordin al pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de
Administrare Fiscal�.
    (5) Pentru stabilirea pl��ilor anticipate, organul fiscal va lua ca
baz� de calcul venitul anual estimat, în toate situa�iile în care a
fost depus� o declara�ie privind venitul estimat pentru anul curent,
sau venitul net din declara�ia privind venitul realizat 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).
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49

50

Art.  94, alineatul (9) se modific�:

    "(9) Op�iunea se exercit� prin completarea declara�iei privind
venitul estimat/norma de venit cu informa�ii privind stabilirea
venitului net anual pe baza normelor de venit �i depunerea la
organul fiscal competent pân� la data de 31 ianuarie inclusiv, în
cazul contribuabililor care au desf��urat activitate în anul 2011."

Art. 94, dup� alineatul (12) se introduc trei noi alineate, (13) -
(15):
"(13) Pentru veniturile realizate în baza contractelor aflate în
derulare la data de 1 octombrie 2011, pentru care la data
respectiv� erau aplicabile prevederile art. 52, obliga�iile privind
calculul, re�inerea �i virarea impozitului reprezentând pl��i
anticipate sunt cele în vigoare la data pl��ii veniturilor.
(14) Veniturile din arendare realizate în anul 2011 se declar� în
declara�ia privind venitul realizat care va fi depus� la organul

ART. 94*)   Dispozi�ii tranzitorii 
............................................
(9) Op�iunea se exercit� prin completarea declara�iei de venit
estimat cu informa�ii privind stabilirea venitului net anual pe baza
normelor de venit �i depunerea la organul fiscal competent pân�
la data de 31 ianuarie inclusiv, în cazul contribuabililor care au
desf��urat activitate în anul 2011.

46

47

48

Art. 83 alineatul (3), literele a) �i b) se modific�:

    "a) venituri nete determinate pe baz� de norme de venit, cu
excep�ia contribuabililor care au depus declara�ii privind venitul
estimat/norma de venit în luna decembrie �i pentru care nu s-au
stabilit pl��i anticipate, conform legii;
    b) venituri din activit��i men�ionate la art. 52 alin. (1) lit. a) - c),
a c�ror impunere este final� potrivit prevederilor art. 521;".
 Art. 83 alineatul (3), dup� litera b) se introduce o nou� litera, b1):
"b1) venituri din cedarea folosin�ei bunurilor sub form� de arend�,
a c�ror impunere este final� potrivit prevederilor art. 62 alin. (21);
Art.83 alineatul (3), litera c) se modific�:
"c) venituri din cedarea folosin�ei bunurilor prev�zute la art. 63
alin. (2), a c�ror impunere este final�, cu excep�ia contribuabililor
care au depus declara�ii privind venitul estimat/norma de venit în
luna decembrie �i pentru care nu s-au stabilit pl��i anticipate,
conform legii;".

ART. 83*)    Declara�ia privind venitul realizat
     (3) Nu se depun declara�ii privind venitul realizat pentru
urm�toarele categorii de venituri:
    a) venituri nete determinate pe baz� de norme de venit, cu
excep�ia contribuabililor care au depus declara�ii de venit estimativ
în luna decembrie �i pentru care nu s-au stabilit pl��i anticipate,
conform legii;
    b) venituri din activit��i men�ionate la art. 52 alin. (1) lit. a) - e),
a c�ror impunere este final� potrivit prevederilor art. 521;

    c) venituri din cedarea folosin�ei bunurilor prev�zute la art. 63
alin. (2), a c�ror impunere este final�, cu excep�ia contribuabililor
care au depus declara�ii de venit estimativ în luna decembrie �i
pentru care nu s-au stabilit pl��i anticipate, conform legii;
   

realizeaz�, individual sau într-o form� de asociere, venituri din
activit��i independente, venituri din cedarea folosin�ei bunurilor,
venituri din activit��i agricole, determinate în sistem real."
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ART. VII din OUG 125/2011 publicat în Monitorul Oficial nr. 938/30.12.2011:
    (1) Prevederile art. I se aplic� începând cu data de 1 ianuarie 2012, cu urm�toarele excep�ii:
    a) prevederile art. I pct. 22, 24, 27, 28, 29, ale art. 62^1 alin. (2) de la art. I pct. 36, ale art. I pct. 42 �i 50 se aplic�
începând cu data public�rii prezentei ordonan�e de urgen�� în Monitorul Oficial al României, Partea I.

fiscal competent pân� la data de 25 mai a anului 2012, plata
impozitului efectuându-se pe baza deciziei de impunere anual�.
În cazul contractelor de arendare aflate în derulare la data de 1
ianuarie 2012, contribuabilii care realizeaz� venituri din arend�
sunt obliga�i s� î�i exercite în scris op�iunea privind modalitatea
de impunere aleas�, prin încheierea unui act adi�ional, înainte de
data efectu�rii primei pl��i, care s� fie înregistrat la organul fiscal
competent în termen de 15 zile de la încheierea acestuia.
(15) Propunerile Ministerului Dezvolt�rii Regionale �i Turismului
pentru anul 2012 privind nivelul normelor anuale de venit
corespunz�toare unei camere de închiriat în cazul veniturilor din
închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuin�e
proprietate personal�, având o capacitate de cazare cuprins�
între una �i 5 camere inclusiv, se transmit Ministerului Finan�elor
Publice pân� la data de 10 ianuarie 2012. Direc�iile generale ale
finan�elor publice jude�ene �i a municipiului Bucure�ti, dup� caz,
au obliga�ia determin�rii �i public�rii anuale a normelor anuale de
venit pân� la data de 15 ianuarie 2012, pe baza criteriilor stabilite
prin ordin comun al ministrului dezvolt�rii regionale �i turismului �i
al ministrului finan�elor publice �i a propunerilor Ministerului
Dezvolt�rii Regionale �i Turismului."
- se aplic� cu data public�rii OUG 25-2011- 30.12.2011

Material publicat la data de 12.01.2012
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