Extras

Ordonanta nr. 8/2013 din 23/01/2013
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 54 din 23/01/2013
Ordonanta pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea
unor masuri financiar-fiscale

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 1/2013 privind
abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.
Art. I. - Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927
din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum
urmeaza:
[…]
25. La articolul 55 alineatul (2), literele i) si j1) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"i) indemnizatia primita de angajati pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in
strainatate, in interesul serviciului, precum si orice alte sume de aceeasi natura, pentru partea care
depaseste 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotarare a Guvernului pentru personalul din institutiile publice;
..................................................................................................
j1) sume reprezentand salarii, diferente de salarii, dobanzi acordate in legatura cu acestea, precum si
actualizarea lor cu indicele de inflatie, stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si
irevocabile;".
26. La articolul 55 alineatul (4), literele g) si m) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"g) sumele primite de angajati in conditiile prevazute de lege sau de contractul de munca aplicabil, pe
perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, ca
indemnizatii si orice alte sume de aceeasi natura, in limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotarare a
Guvernului pentru personalul din institutiile publice, precum si cele primite pentru acoperirea cheltuielilor
de transport si cazare;
..................................................................................................
m) sumele sau avantajele primite de persoane fizice din activitati dependente desfasurate intr-un stat
strain, indiferent de tratamentul fiscal din statul respectiv. Fac exceptie veniturile salariale platite de catre
sau in numele unui angajator care este rezident in Romania ori are sediul permanent in Romania, care sunt
impozabile in Romania numai in situatia in care Romania are drept de impunere;".
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27. La articolul 57, dupa alineatul (21) se introduce un nou alineat, alineatul (22), cu urmatorul cuprins:
"(22) In cazul veniturilor reprezentand salarii, diferente de salarii, dobanzi acordate in legatura cu acestea,
precum si actualizarea lor cu indicele de inflatie, stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase
definitive si irevocabile, impozitul se calculeaza si se retine la data efectuarii platii, in conformitate cu
reglementarile legale in vigoare la data platii pentru veniturile realizate in afara functiei de baza, si se
vireaza pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care au fost platite."
[…]
Art. VII. - Prevederile prezentei ordonante intra in vigoare la data de 1 februarie 2013, cu exceptia pct. 79 al
art. I, care se aplica incepand cu 1 aprilie 2013, si a art. IV, care se aplica in 3 zile de la data publicarii in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

2

