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Modificări aduse Codului fiscal de Legea nr. 263/2019*
TABEL COMPARATIV 

Forma Codului fiscal ÎNAINTE de modificarea adusă de 
Legea 263/2019

Forma Codului fiscal DUPĂ modificarea adusă de 
Legea 263/2019

Titlul V – Contribuţii sociale obligatorii – începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2020

Art. 146 – Stabilirea şi plata contribuţiilor de asigurări sociale       

(51) Contribuția de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice
care obțin venituri din salarii sau asimilate salariilor, în baza unui contract
individual  de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial,  calculată
potrivit  alin.  (5),  nu  poate  fi  mai  mică  decât  nivelul  contribuției  de
asigurări sociale calculate prin aplicarea cotelor stabilite potrivit  art. 138
lit. a) sau  art. 1381, după caz, asupra salariului de bază minim brut pe
țară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuția de asigurări
sociale,  corespunzător  numărului  zilelor  lucrătoare  din  lună  în  care
contractul a fost activ.

(52) Prevederile alin. (51) nu se aplică în cazul persoanelor fizice aflate în
una dintre următoarele situații:

a) sunt elevi sau studenți, cu vârsta până la 26 de ani, aflați într-o formă
de școlarizare;

b) sunt ucenici, potrivit legii, în vârstă de până la 18 de ani;

c) sunt persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane cărora prin
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La articolul 146, alineatele (51) - (55) se abrogă.
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lege li se recunoaște posibilitatea de a lucra mai puțin de 8 ore pe zi;

d) au calitatea de pensionari pentru limită de vârstă în sistemul public de
pensii, cu excepția pensionarilor pentru limită de vârstă care beneficiază
de pensii de serviciu în baza unor legi/statute speciale, precum și a celor
care cumulează pensia  pentru limită  de vârstă din  sistemul  public  de
pensii cu pensia stabilită în unul dintre sistemele de pensii neintegrate
sistemului public de pensii;

e)  realizează  în  cursul  aceleiași  luni  venituri  din  salarii  sau  asimilate
salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă,
iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puțin egală
cu salariul de bază minim brut pe țară.

(53)  În  aplicarea  prevederilor  alin.  (52),  angajatorul  solicită  documente
justificative persoanelor fizice aflate în situațiile prevăzute la alin. (52) lit.
a), c) și d), iar în cazul situației prevăzute la alin. (52) lit. e), procedura de
aplicare se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor publice.

(54) În cazul în care contribuția de asigurări sociale calculată potrivit alin.
(5) este mai mică decât contribuția de asigurări sociale stabilită potrivit
alin. (51),  diferența se plătește de către angajator/plătitorul de venit  în
numele angajatului/beneficiarului de venit.

(55)  În  situația  în  care,  prin  hotărâre  a  Guvernului  se  utilizează,  în
aceeași  perioadă,  mai  multe  valori  ale  salariului  minim  brut  pe  țară,
diferențiat în funcție de studii, de vechime sau alte criterii prevăzute de
lege, în aplicarea prevederilor alin. (51) se ia în calcul valoarea salariului
minim brut pe țară prevăzută pentru categoria de persoane pentru care
se datorează contribuția.

Art. 168 - Stabilirea și plata contribuției de asigurări sociale de 
sănătate

(51)  Prevederile  art.  146 alin.  (51)  -  (55)  se  aplică  în  mod
corespunzător.

Art. 168 - Stabilirea și plata contribuției de asigurări sociale de
sănătate
 La articolul 168, alineatul (51) se abrogă.
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Art.  168  -  Stabilirea  și  plata  contribuției  de  asigurări  sociale  de
sănătate

(8)  Calculul  contribuției  de  asigurări  sociale  de  sănătate  datorate  de
persoanele prevăzute la alin. (2) se realizează de către acestea, conform
prevederilor alin. (5) și alin. (51). Contribuția se plătește până la data de
25 a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile.

 Art. 168 - Stabilirea și plata contribuției de asigurări sociale de
sănătate
Alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(8) Calculul contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de
persoanele  prevăzute  la  alin.  (2)  se  realizează  de  către  acestea,
conform prevederilor alin. (5). Contribuţia se plăteşte până la data de
25 a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile.

Titlul VIII - Accize şi taxe speciale – începând cu 1 ianuarie 2020

ANEXA 1
__________________________________________________   
|Nr. | Denumirea   |  U.M.  |    Acciza (lei/U.M.)     |
|crt.| produsului  |        |__________________________|
|    | sau a grupei|        |  2020  |  2021  |  2022  |
|    | de produse  |        |        |        |        |
|____|_____________|________|________|________|________|
| 10.|Benzină cu   |tonă    |2.945,75|2.945,75|2.945,75|
|    |plumb        |________|________|________|________|
|    |             |1.000   |2.268,23|2.268,23|2.268,23|
|    |             |litri   |        |        |        |
|____|_____________|________|________|________|________|
| 11.|Benzină fără |tonă    |2.566,71|2.566,71|2.566,71|
|    |plumb        |________|________|________|________|
|    |             |1.000   |1.976,36|1.976,36|1.976,36|
|    |             |litri   |        |        |        |
|____|_____________|________|________|________|________|
| 12.|Motorină     |tonă    |2.175,24|2.175,24|2.175,24|
|    |             |________|________|________|________|
|    |             |1.000   |1.838,04|1.838,04|1.838,04|
|    |             |litri   |        |        |        |
|____|_____________| _______|________|________|________|

La anexa nr.  1  de la  titlul  VIII  -  Accize şi  taxe  speciale,  numerele
curente 10 - 12 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
______________________________________________________
|Nr. | Denumirea   |  U.M.  |    Acciza (lei/U.M.)     |
|crt.| produsului  |        |__________________________|
|    | sau a grupei|        |  2020  |  2021  |  2022  |
|    | de produse  |        |        |        |        |
|____|_____________|________|________|________|________|
| 10.|Benzină cu   |tonă    |2.530,17|2.530,17|2.530,17|
|    |plumb        |________|________|________|________|
|    |             |1.000   |1.948,23|1.948,23|1.948,23|
|    |             |litri   |        |        |        |
|____|_____________|________|________|________|________|
| 11.|Benzină fără |tonă    |2.151,13|2.151,13|2.151,13|
|    |plumb        |________|________|________|________|
|    |             |1.000   |1.656,36|1.656,36|1.656,36|
|    |             |litri   |        |        |        |
|____|_____________|________|________|________|________|
| 12.|Motorină     |tonă    |1.796,53|1.796,53|1.796,53|
|    |             |________|________|________|________|
|    |             |1.000   |1.518,04|1.518,04|1.518,04|
|    |             |litri   |        |        |        |
|____|_____________| _______|________|________|________

*Legea nr. 263/2019 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1054 din 30 decembrie 
2019
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