RAPORT LEGISLATIV
CU PRIVIRE LA MODIFICĂRILE ADUSE PRIN
ORDONANŢA DE URGENŢĂ PENTRU MODIFICAREA ŞI
COMPLETAREA
LEGII NR. 571/2003 PRIVIND CODUL FISCAL
Ordonaţa de urgenţă a guvernului pentru modificarea şi completarea
Codului fiscal, adoptată în şedinţa de Guvern din 23.06.2010, aduce câteva
modificări importante referitoare la modul de stabilire a impozitului pe venit
în decursul anului 2010.
Iată principalele noutăţi pe care le include această ordonanţă în
domeniul impozitării veniturilor obţinute din transferul titlurilor de
valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor
închise, cu alte cuvinte impozitarea veniturilor din tranzacţionarea pe piaţa
de capital:
•

•

•

Indiferent de durata deţinerii titlurilor, câştigul realizat din tranzacţii
va fi taxat cu 16%, în timp ce pierderea netă anuală poate fi reportată
în următorii 7 ani consecutivi.
Regulile de reportare a pierderilor sunt următoarele:
- Reportul se efectuează cronologic, în funcţie de vechimea
pierderii, în următorii 7 ani consecutivi;
- Dreptul de report este personal şi netransmisibil;
- Pierderea reportată, necompensată până la expirarea perioadei
de 7ani, reprezintă pierdere definitivă a contribuabilului.
Contribuabilii trebuie să facă plăţi anticipate la sfârşitul fiecărui
trimestru în contul impozitului anual datorat.
- Obligaţia calculării şi virării impozitului reprezentând plata
anticipată trimestrială în contul impozitului pe câştigul net
anual impozabil revine contribuabilului, pe baza declaraţiei de
impunere trimestrială depusă până la data de 25 inclusiv a lunii
următoare fiecărui trimestru, prin luarea în calcul a impozitului
stabilit la sfârşitul trimestrului anterior. Termenul de declarare
constituie şi termen de plată a impozitului reprezentând plată
anticipată trimestrială. Impozitul de plată/de restituit se
calculează ca diferenţă între impozitul pe câştigul net

•

•

•

determinat la sfârşitul fiecărui trimestru şi plata anticipată
aferentă trimestrului anterior.
- Calcularea şi virarea impozitului pe câştigul net anual
impozabil se face de către contribuabil pe baza declaraţiei de
impunee depusă. Impozitul anual de plată/de restituit se
determină ca diferenţă între impozitul pe câştigul net anual
impozabil şi plata aferentă câştigului net determinat la sfârşitul
trimestrului IV.
Pentru perioada 1 ianuarie 2010 - 30 iunie 2010 se determină câştigul
net/pierderea netă aferent/aferentă în funcţie de durata deţinerii, care
este asimilat câştigului net anual/pierderii nete anuale. Impozitul se
determină prin aplicarea vechilor cote de impunere de 1% (pentru
deţineri mai mari de 1 an) şi respectiv 16% la câştigul net aferent
perioadei, asimilat câştigului net anual.
Pierderea netă aferentă perioadei 1 ianuarie 2010 - 30 iunie 2010
asimilată pierderii nete anuale se compensează cu câştigul net asimilat
câştigului net anual aferent perioadei 1 iulie 2010 - 31
decembrie2010. Dacă în urma compensării rezultă pierdere, aceasta se
reportează numai asupra câştigului net anual impozabil aferent anului
2011.
Pentru perioada 1 iulie 2010 - 31 decembrie 2010 regulile privind
impunerea câştigului din transferul titlurilor de valoare, altele decât
părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise se
aplică prin asimilarea perioadei respective cu anul fiscal.

Determinarea câştigului/pierderii revine brokerilor sau
societăţilor de administrare a investiţiilor, care sunt obligate să
transmită
contribuabililor
informaţii
scrise
privind
câştigurile/pierderile trimestriale până la data de 5 ale lunii următoare
trimestrului pentru care se face raportarea.

Ordonanţa de urgenţă a guvernului aduce modificări şi în ceea ce
priveşte impozitarea veniturilor din dobânzi începând cu data de 1 iulie
2010, şi anume:
•

Veniturile obţinute de persoanele fizice rezidente din dobânzi aferente
depozitelor la vedere, conturilor curente, depozitelor la termen,
instrumentelor de economisire sau contractelor civile încheiate sunt

•

impozitate cu 16% de la 1 iulie, indiferent de data contractului. Intră
sub incidenţa impozitului de 16% şi dobânzile aferente depozitelor
constituite la băncile pentru economisire-creditare în domeniul
locativ.
Impozitul va fi calculat şi reţinut de către plătitori (bănci) la data
înregistrării venitului în contul curent sau în contul de depozit,
respectiv la momentul răscumpărării instrumentelor de economisire.

În privinţa câştigurilor din operaţiuni de vânzare – cumpărare
valută la termen pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni de
acest gen pentru persoanele fizice rezidente, cota de impunere anticipată a
fost majorată de la 1% la 16%
Impozitul de 16% se aplică la fiecare tranzacţie, obligaţia calculării,
reţinerii şi virării revenind intermediarilor.

O altă modificare se referă la includerea în categoria veniturilor
salariale şi taxarea următoarelor sume acordate angajaţilor:
•
•
•
•
•

Contravaloarea tichetelor de masă
Contravaloarea tichetelor cadou
Contravaloarea tichetelor de vacanţă
Contravaloarea tichetelor de creşă
Plăţile compensatorii

Reglementările referitoare la contribuţiile sociale obligatorii aferente
acestor tipuri de venituri salariale, prevăzute de Legea nr. 193/2006 privind
acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă, de Legea nr.142/1998
privind acordarea tichetelor de masă şi de Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr.8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă, precum şi
reglementările prevăzute de legislaţia specifică referitoare la contribuţiile
sociale obligatorii aferente plăţilor compensatorii rămân în vigoare, persoana
fizică datorând pentru veniturile respective numai impozitul pe venitul din
salarii, nu şi alte contribuţii sociale obligatorii.

În ceea ce priveşte veniturile din jocurile de noroc, impozitarea
acestora se unifică la valoarea de 25% .
Toate câştigurile din jocuri de noroc vor fi impozitate de la 1 iulie cu
25%, impozitul fiind calculat şi reţinut de către firma organizatoare. Venitul
net va fi calculat la nivelul câştigurilor obţinute într-o zi de la acelaşi
organizator
În domeniul contribuţiilor de asigurări sociale, pentru veniturile din
activităţi profesionale (altele decât cele de natură salarială) se va plăti
numai cota angajatului pentru:
- contribuţii sociale de sănătate;
- contribuţii de asigurări sociale;
- contribuţii la fondul de şomaj.
De asemenea, cota de cheltuială forfetară acordată la calculul
venitului net anual din drepturi de proprietate intelectuală scade de la 40% la
20%. În cazul veniturilor provenite din lucrări de artă monumentală cota se
înjumătăţeşte de la 50% la 25%.
Baza de calcul a acestor contribuţii este limitată la 5 salarii medii pe
economie, aşa cum este stabilit în bugetul de asigurări sociale.
De asemenea, cota taxei pe valoare adăugată (TVA) a crescut de la
19% la 24%.

