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ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 227/2015 privind Codul fiscal – Monitorul Oficial nr. 16 din 06.01.2017
Promovarea acestui act normativ este determinată în principal de necesitatea:
– implementării măsurilor din domeniul fiscal cuprinse în Programul de guvernare, aprobat prin
Hotărârea Parlamentului României nr. 1/2017 pentru acordarea încrederii Guvernului, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 4 ianuarie 2017, asumate pentru primul trimestru al
anului 2017, cu aplicare de la 1 februarie 2017;
– susţinerii mediului de afaceri prin încurajarea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor, precum
şi a stimulării activităţilor de inovare, cercetare şi dezvoltare în vederea creării de locuri de muncă bine
plătite, încurajarea capitalului autohton, atragerea investiţiilor străine directe mai ales în sectoarele cu
valoare adăugată ridicată, investirea în infrastructură şi în fabrici noi, dezvoltarea capacităţilor de
producţie, astfel încât să se creeze premisa unei creşteri economice sustenabile;
– încurajării vânzării imobilelor, ceea ce permite creşterea industriei de construcţii, orientată spre
construcţia de locuinţe, şi, nu în ultimul rând, reducerea migraţiei forţei de muncă în străinătate;
– eliminării inechităţilor privind plata contribuţiilor în procente egale, pentru toţi salariaţii din România,
prin renunţarea la actualele plafoane privind contribuţiile de asigurări sociale şi contribuţiile de
asigurări sociale de sănătate, astfel încât toţi cetăţenii să aibă oportunităţi egale în societate;
– scutirii de la plata impozitului pe venit pentru salariaţii sezonieri cu contract individual de muncă,
ceea ce are ca efecte stabilitatea raporturilor contractuale de muncă, fidelizarea angajatului sezonier
şi crearea de noi locuri de muncă, cu un impact semnificativ în plan social. De asemenea, prin efectele
sale, măsura dă eficienţă obiectivelor urmărite prin adoptarea Legii nr. 170/2016 privind impozitul
specific unor activităţi, asigurând premisele unor servicii de calitate, prin antrenarea de capital uman
specializat. În considerarea faptului că aceste elemente constituie situaţii extraordinare a căror
reglementare nu poate fi amânată şi vizează totodată interesul public,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta
ordonanţă de urgenţă.

Articolul I
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din
10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum
urmează:
1. După articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 22^1, cu următorul cuprins:
Art. 22^1
Scutirea de impozit pe profit a contribuabililor care desfăşoară exclusiv activitate de inovare, cercetaredezvoltare
Contribuabilii care desfăşoară exclusiv activitate de inovare, cercetare-dezvoltare, definită potrivit
Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu
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modificările şi completările ulterioare, precum şi activităţi conexe acesteia sunt scutiţi de impozit pe
profit în primii 10 ani de activitate. Această facilitate fiscală va fi pusă în aplicare în condiţiile respectării
reglementărilor în domeniul ajutorului de stat.
2. La articolul 47, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
c)a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 500.000 euro. Cursul de schimb pentru
determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exerciţiului financiar în care s-au
înregistrat veniturile;
3. După alineatul (6) al articolului 48 se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:
(7) Pentru anul 2017, persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit care la data de 31
decembrie 2016 îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 47 sunt obligate la plata impozitului
reglementat de prezentul titlu începând cu 1 februarie 2017, urmând a comunica organelor fiscale
teritoriale modificarea sistemului de impunere, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul
de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 25 februarie 2017
inclusiv. Prin excepţie de la prevederile art. 41 şi 42, până la acest termen se va depune şi declaraţia
privind impozitul pe profit datorat pentru profitul impozabil obţinut în perioada 1-31 ianuarie 2017.
Rezultatul fiscal se ajustează corespunzător acestei perioade fiscale.
4. La articolul 51 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
a)1% pentru microîntreprinderile care au unul sau mai mulţi salariaţi;
5. La articolul 51 alineatul (1), litera b) se abrogă.
6. Alineatul (1) al articolului 52 se modifică şi va avea următorul cuprins:
(1) Dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 500.000 euro sau
ponderea veniturilor realizate din consultanţă şi management în veniturile totale este de peste 20%
inclusiv, aceasta datorează impozit pe profit, începând cu trimestrul în care s-a depăşit oricare dintre
aceste limite.
7. După punctul 3 al articolului 60 se introduce un nou punct, punctul 4, cu următorul cuprins:
4. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin.
(1)-(3), ca urmare a desfăşurării activităţii pe bază de contract individual de muncă încheiat pe o
perioadă de 12 luni, cu persoane juridice române care desfăşoară activităţi sezoniere dintre cele
prevăzute la art. 1 al Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, în cursul unui an.
8. La articolul 78 alineatul (2) litera a), punctul (iv) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„primele de asigurare voluntară de sănătate, precum si serviciile medicale furnizate sub forma de
abonament, definite conform Legii nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
suportate de angajaţi, astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească echivalentul în lei al sumei de
400 euro;“.
9. Alineatul (1) al articolului 111 se modifică şi va avea următorul cuprins:
(1) La transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii
asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de
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orice fel fără construcţii, contribuabilii datorează un impozit care se calculează prin aplicarea cotei de
3% asupra venitului impozabil. Venitul impozabil se stabileşte prin deducerea din valoarea tranzacţiei
a sumei neimpozabile de 450.000 lei.
10. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 139 se abrogă.
11. Articolul 140 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 140
Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate de angajatori sau persoane asimilate
acestora, prevăzute la art. 136 lit. c)
Pentru persoanele prevăzute la art. 136 lit. c), baza lunară de calcul pentru contribuţia de asigurări
sociale o reprezintă suma câştigurilor brute prevăzute la art. 139, realizate de persoanele fizice care
obţin venituri din salarii sau asimilate salariilor asupra cărora se datorează contribuţia individuală.
12. Alineatele (2) şi (4) ale articolului 143 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(2) În situaţia în care totalul veniturilor prevăzute la alin. (1) este mai mare decât valoarea a de 5 ori
câştigul salarial mediu brut, contribuţia individuală de asigurări sociale se calculează în limita acestui
plafon. Câştigul salarial mediu brut este cel utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de
stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.
..................................................................................................
(4) Pe perioada în care şomerii beneficiază de concedii medicale şi de indemnizaţii de asigurări sociale
de sănătate, cu excepţia cazurilor de accident de muncă sau boală profesională, baza lunară de calcul
al contribuţiei de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat este suma
reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut, prevăzut la alin. (2), corespunzător numărului zilelor
lucrătoare din concediul medical, iar contribuţia de asigurări sociale se suportă la nivelul cotei stabilite
pentru condiţii normale de muncă.
13. Articolul 144 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 144
Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate pentru persoanele fizice care beneficiază de
indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate
Pe perioada în care persoanele fizice prevăzute la art. 136 lit. e) beneficiază de concedii medicale şi de
indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale
datorate bugetului asigurărilor sociale de stat este suma reprezentând 35% din câştigul salarial mediu
brut, prevăzut la art. 143 alin. (2), corespunzător numărului zilelor lucrătoare din concediul medical.
14. Alineatul (2) al articolului 145 se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Prevederile art. 143 alin. (2), referitoare la plafonarea bazei de calcul al contribuţiei de asigurări
sociale, se aplică şi în cazul persoanelor prevăzute la art. 136 lit. f), excepţie fiind în cazul soţului/soţiei
care însoţeşte personalul trimis în misiune permanentă în străinătate, pentru care plafonarea bazei de
calcul al contribuţiei de asigurări sociale se face la 3 salarii de bază minime pe ţară.
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15. Alineatele (6) şi (8) ale articolului 146 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(6) Pentru persoanele prevăzute la art. 136 lit. d)-f), în cazul în care din calcul rezultă o bază mai mare
decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut, prevăzut la art. 143 alin. (2), cota contribuţiei
individuale de asigurări sociale se va aplica asupra echivalentului a de 5 ori câştigul salarial mediu brut,
pe fiecare loc de realizare al venitului.
..................................................................................................
(8) Calculul contribuţiilor de asigurări sociale datorate de persoanele prevăzute la alin. (2) se realizează
de către acestea prin aplicarea cotei corespunzătoare contribuţiei integrale, rezultată din însumarea
cotelor de contribuţie individuală cu cea datorată de angajator, în funcţie de condiţiile de muncă,
prevăzută la art. 138, asupra bazei lunare de calcul prevăzute la art. 139. Contribuţia se plăteşte până
la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile.
16. Alineatele (1)-(3) ale articolului 148 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(1) Pentru persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente şi care determină
venitul net anual în sistem real, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale, în cazul plăţilor
anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale, o reprezintă echivalentul a 35% din câştigul salarial
mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, prevăzut la art. 143 alin.
(2), în vigoare în anul pentrucare se stabilesc plăţile anticipate.
(2) În cazul persoanelor fizice care realizează venituri din activităţi independente şi care determină
venitul net anual pe baza normelor anuale de venit, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări
sociale o reprezintă valoarea anuală a normei de venit raportată la numărul de luni în care se
desfăşoară activitatea şi nu poate fi mai mică decât echivalentul reprezentând 35% din câştigul salarial
mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, prevăzut la art. 143 alin.
(2), în vigoare în anul pentru care se stabilesc plăţile anticipate, şi nici mai mare decât echivalentul a
de 5 ori acest câştig.
(3) Pentru persoanele fizice prevăzute la alin. (1), baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări
sociale se recalculează în anul următor celui de realizare a venitului, în baza declaraţiei privind venitul
realizat, şi se stabileşte ca diferenţă între venitul brut realizat şi cheltuielile efectuate în scopul
desfăşurării activităţii independente, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţia de asigurări sociale,
raportată la numărul de luni în care a fost desfăşurată activitatea. Baza lunară de calcul nu poate fi mai
mică decât echivalentul reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea
bugetului asigurărilor sociale de stat, prevăzut la art. 143 alin. (2), în vigoare în anul pentru care se
efectuează definitivarea contribuţiei, şi nici mai mare decât echivalentul a de 5 ori acest câştig.“
17. Articolul 149 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 149
Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate de persoanele fizice care realizează venituri
din drepturi de proprietate intelectuală pentru care impozitul pe venit se reţine la sursă
Pentru persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care
impozitul pe venit se reţine la sursă, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale o
reprezintă diferenţa dintre venitul brut şi cheltuiala deductibilă prevăzută la art. 70 şi nu poate fi mai
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mare decât echivalentul a de 5 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului
asigurărilor sociale de stat, prevăzut la art. 143 alin. (2), în vigoare în luna pentru care se datorează
contribuţia.
18. Alineatul (3) al articolului 157 se abrogă.
19. Alineatul (3) al articolului 160 se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Pentru veniturile realizate începând cu data de 1 ianuarie 2017, în situaţia în care veniturile bază
de calcul prevăzute la alin. (1) şi (2) depăşesc valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut prevăzut
la art. 143 alin. (2), contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate se calculează în limita acestui
plafon.
20. Alineatul (2) al articolului 161 se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Pentru veniturile realizate începând cu data de 1 ianuarie 2017, în situaţia în care venitul bază de
calcul prevăzut la alin. (1) depăşeşte valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut prevăzut la art. 143
alin. (2), contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate se calculează în limita acestui plafon.
21. Alineatul (3) al articolului 162 se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Pentru veniturile realizate începând cu data de 1 ianuarie 2017, în situaţia în care veniturile bază
de calcul prevăzute la alin. (1) şi (2) depăşesc valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut prevăzut
la art. 143 alin. (2), contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate se calculează în limita acestui
plafon.
22. Alineatul (2) al articolului 170 se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Pentru veniturile realizate începând cu data de 1 ianuarie 2017, baza lunară de calcul prevăzută la
alin. (1) nu poate fi mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut prevăzut la art. 143
alin. (2), în vigoare în anul pentru care se stabileşte contribuţia.
23. Alineatul (3) al articolului 171 se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Pentru veniturile realizate începând cu data de 1 ianuarie 2017, bazele lunare de calcul prevăzute
la alin. (1) şi (2) nu pot fi mai mari decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut prevăzut la art.
143 alin. (2), în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţia.
24. Alineatul (3) al articolului 172 se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Pentru veniturile realizate începând cu data de 1 ianuarie 2017, bazele lunare de calcul prevăzute
la alin. (1) şi (2) nu pot fi mai mari decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut prevăzut la art.
143 alin. (2), în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţia.
25. Articolul 173 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 173
Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care
realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor
(1) Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice care
realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia celor care realizează venituri din
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arendarea bunurilor agricole în regim de reţinere la sursă a impozitului, este diferenţa dintre venitul
brut şi cheltuiala deductibilă determinată prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut, diferenţa
pozitivă dintre venitul brut şi cheltuielile efectuate în scopul realizării acestor venituri, exclusiv
cheltuielile reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate, sau valoarea anuală a normei de
venit, după caz, raportată la numărul de luni din anul fiscal prevăzut în contractul încheiat între părţi,
şi nu poate fi mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut prevăzut la art. 143 alin.
(2), în vigoare în anul pentru care se stabileşte contribuţia.
(2) Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice care
realizează venituri din arendarea bunurilor agricole în regim de reţinere la sursă a impozitului este
diferenţa dintre venitul brut şi cheltuiala deductibilă determinată prin aplicarea cotei de 40% asupra
venitului brut şi nu poate fi mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut prevăzut la
art. 143 alin. (2), în vigoare în anul pentru care se stabileşte contribuţia.
26. Alineatul (5) al articolului 176 se abrogă.
27. Alineatul (7) al articolului 176 se modifică şi va avea următorul cuprins:
(7) Persoanele care realizează venituri din investiţii nu datorează contribuţie de asigurări sociale de
sănătate pentru aceste venituri, dacă realizează venituri de natura celor menţionate la art. 155 alin.
(1) lit. a)-d), g), i)-l).
28. Alineatul (2) al articolului 177 se abrogă.
29. Alineatul (3) al articolului 177 se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Persoanele care realizează venituri din alte surse nu datorează contribuţie de asigurări sociale de
sănătate pentru aceste venituri, dacă realizează venituri de natura celor menţionate la art. 155 alin.
(1) lit. a)-d), g), i)-l).
30. Alineatele (1), (3) şi (4) ale articolului 178 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(1) În cazul persoanelor fizice care realizează venituri din investiţii şi/sau din alte surse, contribuţia de
asigurări sociale de sănătate se stabileşte de organul fiscal competent, prin decizie de impunere
anuală, pe baza informaţiilor din declaraţia privind venitul realizat sau din declaraţia privind calcularea
şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, precum şi pe baza informaţiilor din evidenţa
fiscală, după caz.
……………………………………………………………
(3) Contribuţia de asigurări sociale de sănătate prevăzută la alin. (1) se stabileşte în anul următor celui
în care au fost realizate veniturile, prin aplicarea cotei individuale de contribuţie prevăzute la art. 156
lit. a) asupra bazelor de calcul menţionate la art. 176 şi 177, după caz. Baza de calcul al contribuţiei de
asigurări sociale de sănătate se evidenţiază lunar în decizia de impunere.
(4) În cazul veniturilor prevăzute la alin. (1), ale căror baze lunare de calcul se situează sub nivelul valorii
salariului de bază minim brut pe ţară, nu se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate.
Pentru veniturile ale căror baze lunare de calcul sunt mai mari sau egale cu valoarea salariului de bază
minim brut pe ţară, contribuţia datorată lunar se calculează asupra acestor baze de calcul.
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31. Alineatul (2) al articolului 178 se abrogă.
32. Alineatul (1) al articolului 179 se modifică şi va avea următorul cuprins:
(1) Organul fiscal competent are obligaţia stabilirii contribuţiei anuale de asigurări sociale de sănătate
datorate de persoanele fizice care realizează, într-un an fiscal, venituri din următoarele categorii:
a)venituri din activităţi independente;
b)venituri din activităţi agricole, silvicultură, piscicultură;
c)venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului II sau III, pentru care sunt
aplicabile prevederile art. 125 alin. (7)-(9);
d)venituri din cedarea folosinţei bunurilor.
33. Alineatul (6^1) al articolului 179 se abrogă.

Articolul II
În cazul contribuabililor prevăzuţi la art. 221 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările
şi completările ulterioare, care sunt deja înfiinţaţi la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de
urgenţă, scutirea de impozitul pe profit se aplică pe o perioadă de 10 ani de la această dată.

Articolul III
(1) Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, prevederile art. I intră în vigoare la data publicării prezentei ordonanţe de
urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Prevederile art. I pct. 7 şi 8 se aplică începând cu veniturile aferente lunii următoare publicării în
Monitorul Oficial al României a prezentei ordonanţe de urgenţă, iar prevederile art. I pct. 9 se aplică
numai pentru tranzacţiile încheiate începând cu data de 1 a lunii următoare publicării în Monitorul
Oficial al României a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(3) Prevederile art. I pct. 10-33 se aplică începând cu veniturile aferente lunii februarie 2017.

PRIM-MINISTRU
SORIN MIHAI GRINDEANU
Contrasemnează:
Ministrul finanţelor publice,
Viorel Ştefan
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Ministrul sănătăţii,
Florian-Dorel Bodog
Ministrul turismului,
Mircea-Titus Dobre
Ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat,
Florin Nicolae Jianu
Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
Lia-Olguţa Vasilescu
Bucureşti,
6 ianuarie 2017.
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