
 

NEWSLETTER  Nr. 21 - 13 septembrie 2010 

TAX ALERT 

 

 
 

Modificări cu privire la impozitarea veniturilor din 
activităţi profesionale 
 

În Monitorul Oficial nr. 638 / 10.09.2010 a fost publicată Ordonanţa de Urgenţă nr. 
82 / 08.09.2010 pentru modificarea art. 7, alin. (1), pct. 2, subpct. 2.1 din Legea nr. 
571 / 2003 privind Codul Fiscal, precum şi pentru modificarea art. III din Ordonanţa 
de Urgenţă a Guvernului nr. 58 / 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
571 / 2003 privind Codul Fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale. 

Ordonanţa abrogă normele de aplicare ale art. III al Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 58 / 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571 / 2003 
privind Codul Fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale şi reglementează modalitatea 
de calcul, declarare şi plată a contribuţiilor individuale pentru veniturile de natură 
profesională. De asemenea, se aduc modificări la criteriile ce pot fi luate în calcul 
la reclasificarea unei activităţi ca fiind dependentă. 
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Modificări cu privire la impozitarea veniturilor din activităţi 
profesionale 

 

În Monitorul Oficial nr. 638 / 10.09.2010 a fost publicată Ordonanţa de Urgenţă nr. 82 
/ 08.09.2010 pentru modificarea art. 7, alin. (1), pct. 2, subpct. 2.1 din Legea nr. 571 / 
2003 privind Codul Fiscal, precum şi pentru modificarea art. III din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 58 / 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571 / 
2003 privind Codul Fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale. 

Ordonanţa abrogă normele de aplicare ale art. III al Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 58 / 
2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571 / 2003 privind Codul Fiscal şi alte măsuri 
financiar-fiscale şi reglementează modalitatea de calcul, declarare şi plată a contribuţiilor 
individuale pentru veniturile de natură profesională. De asemenea, se aduc modificări la criteriile 
ce pot fi luate în calcul la reclasificarea unei activităţi ca fiind dependentă. 

 

Modificări ale art. 7, alin. (1) din Codul Fiscal cu privire la reclasificarea activităţilor 
ca dependente 

Ordonanţa de Urgenţă nr. 82 / 08.09.2010 aduce următoarele modificări cu privire la criteriile ce 
pot indica natura dependentă a unei activităţi: 

 Folosirea bazei materiale a plătitorului de venit este unul din criteriile de reclasificare, în 
condiţiile în care aceasta se face în mod exclusiv. Conform reglementărilor anterioare, 
folosirea bazei materiale a plătitorului de venit era un criteriu de reclasificare indiferent dacă 
aceasta era sau nu folosită exclusiv. 

 Abrogarea prevederilor ce permiteau inspectorilor fiscali să reconsidere o activitate ca fiind 
dependentă în baza altor elemente care reflectă natura dependentă a activităţii, dar care nu 
erau specificate în textul legii. 

 

Modificări aduse articolului III al Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 58 / 2010 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571 / 2003 privind Codul Fiscal şi alte 
măsuri financiar-fiscale 

În ceea ce priveşte obligaţiile de calcul, declarare şi plată a contribuţiilor individuale în cazul 
veniturilor de natură profesională, Ordonanţa de Urgenţă nr. 82 / 08.09.2010 aduce următoarele 
modificări: 

 În sistemul public de pensii şi al asigurărilor pentru şomaj, veniturile de natură profesională 
sunt definite ca venituri realizate din drepturi de autor şi drepturi conexe şi/sau activităţi 

desfăşurate pe bază de contracte / convenţii civile încheiate potrivit Codului Civil; 

 Pentru veniturile de natură profesională se datorează contribuţiile individuale de asigurări 
sociale şi asigurări pentru şomaj. Excepţie fac persoanele asigurate în alte sisteme, 
neintegrate sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, şi pensionarii; 

 Persoanele care s-au asigurat în mod facultativ în sistemul asigurărilor pentru şomaj, 
conform prevederilor Legii nr. 76 / 2002, nu se consideră asigurate obligatoriu în sensul OUG 
82 / 2010, cu excepţia cazului în care renunţă la contractul de asigurare; 

 Obligaţiile de calculare, declarare, reţinere şi plată a contribuţiilor individuale de asigurări 
sociale şi asigurări pentru şomaj revin plătitorului de venit; 
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 Baza de calcul pentru contribuţiile individuale de asigurări sociale şi asigurări pentru şomaj 
este venitul net rezultat în urma deducerii din venitul brut a cheltuielii forfetare în cazul 
veniturilor obţinute din drepturi de autor şi venitul brut în cazul veniturilor obţinute în baza 
contractelor / convenţiilor civile; 

 Baza de calcul pentru contribuţiile individuale de asigurări sociale şi asigurări pentru şomaj 
este plafonată la echivalentul a cinci salarii medii brute lunar; 

 Persoanele care intră sub incidenţa art. 5, alin. (1), pct. I şi II din legea 19 / 2000 şi obţin şi 
venituri de natură profesională datorează contribuţia individuală de asigurări sociale; 

 Se reglementează modalitatea de constituire a stagiului de cotizare în sistemele de asigurări 
sociale şi asigurări de şomaj; 

 Sumele achitate în plus ca urmare a depăşirii plafonului se pot restitui sau compensa la 
cererea asiguratului, depusă la casele teritoriale de pensii, respectiv la agenţiile pentru 
ocuparea forţei de muncă judeţene; 

 Modelul declaraţiilor va fi aprobat în termen de cinci zile de la intrarea în vigoare a 
Ordonanţei de Urgenţă nr. 82 / 08.09.2010. 

 

 

 

 

 



 

CONTACT 

 

Mazars România 
Str. Economu Cezarescu, nr. 31B 

Sector 6, RO-060754 
Bucureşti, România 

 

Tel: +40 31 229 26 00 
Fax: +40 31 229 26 01 

 

E-mail: contact@mazars.ro 

  www.mazars.ro / www.mazars.com 

 

Tax Alert este o selecţie a unor elemente de noutate legislativă, cu scop strict informativ.  

Nu este considerată consiliere profesională şi, drept urmare, nu ne asumăm nici o 
responsabilitate în acest sens. 

Pentru întrebări suplimentare în ceea ce priveşte problemele expuse, vă rugăm nu ezitaţi                 
să ne contactaţi. 

 

Persoane de contact:  

Jean-Pierre VIGROUX - Managing Partner 

Gabriel SINCU - Partner, Head of Tax & Outsourcing Services 


