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Forma în vigoare până la modificarea adusă de Legea 177/2017  Forma în vigoare după modificarea adusă de Legea 177/2017 Data     intrării 

în vigoare 

Articolul 76 Definirea veniturilor din salarii şi asimilate 
salariilor 
(4)Următoarele venituri nu sunt impozabile, în înţelesul impozitului 
pe venit: 
...................... 
t) primele de asigurare voluntară de sănătate conform Legii nr. 
95/2006, republicată, suportate de angajator pentru angajaţii 
proprii, în limita a 400 euro anual pentru fiecare persoană; 
 

La articolul 76 alineat (4) litera t) se modifică : 
 
.................................... 
t) primele de asigurare voluntară de sănătate, precum şi serviciile 
medicale furnizate sub formă de abonament, conform Legii nr. 
95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
suportate de angajator pentru angajaţii proprii, astfel încât la 
nivelul anului să nu se depăşească echivalentul în lei al sumei de 
400 euro. 

24.07.2017 

Articolul 78 alineat (2) litera a) Determinarea impozitului pe 
veniturile din salarii şi asimilate salariilor la funcţia de bază 
.................. 
(iv) primele de asigurare voluntară de sănătate, precum şi 
serviciile medicale furnizate sub formă 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; 

La articolul 78 alineat (2) litera a) punctul iv se modifică : 
(iv) primele de asigurare voluntară de sănătate, precum şi 
serviciile medicale furnizate sub formă 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. Contractul de asigurare, respectiv abonamentul 
vizează servicii medicale furnizate angajatului şi/sau oricărei 
persoane aflate în întreţinerea sa, aşa cum este definită la art. 77 
alin. (3); 

24.07.2017 

Articolul 107 Calculul şi plata impozitului aferent veniturilor 
din activităţi agricole 
 
  
 

La articolul 107 după alineatul (5) se introduce un nou 
alineat, alineatul (5 ^1 ):     
(5^1) Procedura de aplicare a prevederilor referitoare la scutirea 
de la plata impozitului pe venit, prevăzută la art. 76 lit. a indice 3 
din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi 

24.07.2017 



 

  

completările ulterioare, de care beneficiază persoanele fizice 
care obţin venituri individual sau într-o formă de asociere fără 
personalitate juridică şi pentru care stabilirea venitului anual din 
activităţi agricole se efectuează pe baza normelor de venit, se 
stabileşte prin ordin al preşedintelui A.N.A.F., cu avizul 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.  

Articolu 114 Definirea veniturilor din alte surse 
(2) În această categorie se includ, însă nu sunt limitate, 
următoarele venituri: 
............ 
 
 

La articolul 114 alineatul (2), după litera a indice 1 se 
introduc două noi litere, literele (a ^ 2) şi  (a^ 3):  
(a ^2)  indemnizaţiile pentru limită de vârstă acordate în condiţiile 
Legii nr. 357/2015 pentru completarea Legii nr.96/2006 privind 
Statutul deputaţilor şi al senatorilor; 
 (a ^3)  indemnizaţiile lunare acordate persoanelor care au avut 
calitatea de şef al statului român, potrivit prevederilor Legii nr. 
406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au 
avut calitatea de şef al statului român; 

24.07.2017 

Articolul 115 Calculul impozitului şi termenul de plată 
 
 
 

La articolul 115, după alineatul (1) se introduce un nou 
alineat,  alineatul (1^1) : 
(1^1) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) contribuabilii care 
obţin venituri din activităţile prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. g)*, 
care fac dovada înregistrării fiscale pentru activitatea respectivă, 
potrivit legislaţiei în materie, prin depunerea declaraţiei pe propria 
răspundere, la plătitorii de venituri, la momentul plăţii veniturilor. 
*art. 114 alin. (2) lit. g)veniturile din activităţi, altele decât cele 
de producţie, comerţ, prestări de servicii, profesii liberale şi din 
drepturi de proprietate intelectuală, precum şi activităţi agricole, 
silvicultură şi piscicultură, pentru care sunt aplicabile prevederile 
cap. II - Venituri din activităţi independente şi cap. VII - Venituri 
din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură; 

24.07.2017 

Articolul 125 Reguli privind asocierile fără personalitate 
juridică 
 
În cazul asocierilor cu o persoană juridică, contribuabil potrivit 
titlurilor II sau III, sunt aplicabile prevederile alin. (7) – (9). 
......................................... 
(7) Obligaţia înregistrării veniturilor şi cheltuielilor aferente 
activităţilor desfăşurate în cadrul asocierilor cu o persoană 
juridică, contribuabil potrivit titlurilor II sau III, revine persoanei 
juridice. 

La aticolul 125, ultima teză a alineatului (1)  şi alineatul (7) se 
modifică : 
În cazul asocierilor cu o persoană juridică, contribuabil potrivit 
titlurilor II, III sau Legii nr. 170/2016, sunt aplicabile prevederile 
alin. (7) – (9). 
....................................... 
 (7) Obligaţia înregistrării veniturilor şi cheltuielilor aferente 
activităţilor desfăşurate în cadrul asocierilor cu o persoană 
juridică, contribuabil potrivit titlurilor II, III sau Legii nr. 170/2016, 
revine persoanei juridice. 

24.07.2017 



 

  

 
  
      

La articolul 125, după alineatul (8) se introduce un nou 
alineat, alineatul (8^ 1): 
(8^1) În cazul asocierilor fără personalitate juridică constituite 
între o persoană juridică, contribuabil potrivit Legii nr. 170/2016, 
şi o persoană fizică sau orice altă entitate - asociere fără 
personalitate juridică, indiferent de modalitatea de stabilire a 
venitului net pentru activitatea desfăşurată de persoana fizică, 
persoana juridică distribuie un venit net/o pierdere netă 
proporţional cu cota procentuală de participare corespunzătoare 
contribuţiei, conform contractului de asociere, determinate potrivit 
prevederilor titlului II. Pentru venitul net/pierderea netă obţinută 
de persoanele fizice din asociere se aplică regimul fiscal stabilit 
potrivit prevederilor alin. (8). 

24.07.2017 
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