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ART. 24 - Regimul fiscal al dividendelor primite din statele 
membre ale Uniunii Europene
(1) La calculul rezultatului fiscal sunt neimpozabile și:
a)  dividendele  distribuite  unei  persoane  juridice  române,
societate-mamă, de o filială a sa situată într-un stat membru,
inclusiv cele distribuite sediului său permanent situat într-un alt
stat membru decât cel al filialei, dacă persoana juridică română
întrunește cumulativ următoarele condiții:
1.  are una dintre următoarele forme de organizare: societate
în nume colectiv, societate în comandită simplă, societate pe
acțiuni,  societate  în  comandită  pe  acțiuni,  societate  cu
răspundere limitată;

Pct.2 La articolul 24 alineatul (1) litera a), punctul 1 se modifica
si va avea urmatorul cuprins:

1. este constituita ca o «societate pe actiuni», «societate in 
comandita pe actiuni», «societate cu raspundere limitata», 
«societate in nume colectiv»,«societate in comandita simpla» 
sau are forma de organizare a unei alte persoane
juridice aflate sub incidenta legislatiei romane;

ART. 43 - Declararea, reținerea și plata impozitului pe 
dividende 

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (2), în cazul în care 
dividendele distribuite, potrivit legii, nu au fost plătite până la 
sfârșitul anului în care s-a aprobat distribuirea acestora, 
impozitul pe dividende aferent se plătește, după caz, până la 
data de 25 ianuarie a anului următor, respectiv până la data de 
25 a primei luni a anului fiscal modificat următor anului în care 
s-a aprobat distribuirea dividendelor. Aceste prevederi nu se 
aplică pentru dividendele distribuite și neplătite până la sfârșitul
anului în care s-a aprobat distribuirea acestora, dacă persoana 
juridică română care primește dividendele îndeplinește 
condițiile prevăzute la alin. (4) în ultima zi a anului 
calendaristic sau în ultima zi a anului fiscal modificat, după 
caz.

(4) Prevederile prezentului articol nu se aplică în cazul 
dividendelor plătite de o persoană juridică română unei alte 
persoane juridice române, dacă persoana juridică română care 
primește dividendele deține, la data plății dividendelor, 
minimum 10% din titlurile de participare ale celeilalte 
persoane juridice, pe o perioadă de un an împlinit până la data
plății acestora inclusiv.

Pct.3 La articolul 43, alineatele (2)-(5) se modifica si vor avea 
urmatorul cuprins:

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) si (2), in cazul in care
dividendele distribuite, potrivit legii, nu au fost platite pana la 
sfarsitul anului in care s-a aprobat distribuirea acestora, 
impozitul pe dividende aferent se plateste, dupa caz, pana la 
data de 25 ianuarie a anului urmator, respectiv pana la data de 
25 a primei luni a anului fiscal modificat urmator anului in care 
s-a aprobat distribuirea dividendelor. Aceste prevederi nu se 
aplica pentru dividendele distribuite si neplatite pana la sfarsitul
anului in care s-a aprobat distribuirea acestora, daca in ultima zi
a anului fiscal respectiv, calendaristic sau modificat, dupa caz, 
sunt indeplinite conditiile prevazute la alin. (4) lit. a) si b).

(4) Prevederile prezentului articol nu se aplica in cazul 
dividendelor platite de o persoana juridica romana unei alte 
persoane juridice romane, daca, la data platii dividendelor, 
fiecare dintre aceste persoane indeplineste cumulativ 
urmatoarele conditii:
a) persoana juridica beneficiara a dividendelor:
(i) detine minimum 10% din titlurile de participare ale 
persoanei juridice romane care plateste dividendele, pe o 
perioada de un an implinit pana la data platii acestora inclusiv;
(ii) este constituita ca o «societate pe actiuni», «societate in 
comandita pe actiuni», «societate cu raspundere limitata», 
«societate in nume colectiv», «societate in comandita simpla» 
sau are forma de organizare a unei alte persoane juridice aflate
sub incidenta legislatiei romane;
(iii) plateste, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari, 
impozit pe profit sau orice alt impozit care substituie impozitul
pe profit;
b) persoana juridica care plateste dividendele:
(i) este constituita ca o «societate pe actiuni», «societate in 
comandita pe actiuni», «societate cu raspundere limitata», 
«societate in nume colectiv», «societate in comandita simpla» 
sau are forma de organizare a unei alte persoane juridice aflate
sub incidenta legislatiei romane;
(ii) plateste, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari, 
impozit pe profit sau orice alt impozit care substituie impozitul
pe profit.
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ART. 60 – Scutiri

Sunt scutiți de la plata impozitului pe venit următorii 
contribuabili:

5. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii și 
asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1) - (3), în perioada 
1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2028 inclusiv, pentru care sunt 
îndeplinite cumulativ următoarele condiții: 
a) angajatorii desfășoară activități în sectorul construcții care 
cuprind:
(i) activitatea de construcții definită la codul CAEN 41.42.43 - 
secțiunea F - Construcții;
(ii) domeniile de producere a materialelor de construcții, 
definite de următoarele coduri CAEN:
2312 - Prelucrarea și fasonarea sticlei plate;
2331 - Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică;
2332 - Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru 
construcții din argilă arsă;
2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcții;
2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții;
2363 - Fabricarea betonului;
2364 - Fabricarea mortarului;
2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos;
2370 - Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei;
2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru 
construcții;
1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie 
pentru construcții;
2512 - Fabricarea de uși și ferestre din metal;
2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente 
ale structurilor metalice;
0811 - Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru 
construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a 
ardeziei;
0812 - Extracția pietrișului și nisipului;
2351 - Fabricarea cimentului;
2352 - Fabricarea varului și ipsosului;
2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.;
(iii) 711 - Activități de arhitectură, inginerie și servicii de 
consultanță tehnică;

b) angajatorii realizează cifră de afaceri din activitățile 
menționate la lit. a) și alte activități specifice domeniului 
construcții în limita a cel puțin 80% din cifra de afaceri totală. 
Pentru societățile comerciale nou-înființate, respectiv 
înregistrate la registrul comerțului începând cu luna ianuarie a 
anului 2019, cifra de afaceri se calculează cumulat de la 
începutul anului, inclusiv luna în care se aplică scutirea, iar 
pentru societățile comerciale existente la data de 1 ianuarie a 
fiecărui an se consideră ca bază de calcul cifra de afaceri 
realizată cumulat pe anul fiscal anterior. 
Pentru societățile comerciale existente la data de 1 ianuarie al 
fiecărui an care au avut o cifră de afaceri din activitățile 
menționate la lit. a) realizată cumulat pe anul fiscal anterior de
peste 80% inclusiv, facilitățile fiscale se vor acorda pe toată 
durata anului în curs, iar pentru societățile comerciale 
existente la aceeași dată care nu realizează această limită 
minimă a cifrei de afaceri se va aplica principiul societăților 
comerciale nou-înființate. 
Această cifră de afaceri se realizează pe bază de contract sau 
comandă și acoperă manoperă, materiale, utilaje, transport, 
echipamente, dotări, precum și alte activități auxiliare necesare 
activităților menționate la lit. a). Cifra de afaceri va cuprinde 

Pct 26. La articolul 60 punctul 5, literele b) si c) se modifica si 
vor avea urmatorul cuprins:

b) angajatorii realizeaza cifra de afaceri din activitatile 
prevazute la lit. a) in limita a cel putin 80% din cifra de afaceri 
totala. 
Pentru angajatorii nou infiintati, respectiv inregistrati la 
registrul comertului/inregistrati fiscal in cursul anului, cifra de 
afaceri se calculeaza cumulat de la data inregistrarii, inclusiv 
luna in care se aplica scutirea, iar pentru angajatorii existenti la
data de 1 ianuarie a fiecarui an, cifra de afaceri se calculeaza 
cumulat pentru perioada corespunzatoare din anul curent, 
inclusiv luna in care se aplica scutirea. 

Aceasta cifra de afaceri se realizeaza pe baza de contract sau 
comanda si acopera manopera, materiale, utilaje, transport, 
echipamente, dotari, precum si alte activitati auxiliare necesare 
activitatilor prevazute la lit. a). Cifra de afaceri va cuprinde 
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inclusiv producția realizată și nefacturată; inclusiv productia realizata si nefacturata;
................................................................................................

Pct 25. La articolul 60 punctul 5, dupa litera b) se introduce o 
noua litera, lit.b1), cu urmatorul cuprins:
b1) pentru determinarea ponderii cifrei de afaceri realizata 
efectiv din activitatea de constructii in cifra de afaceri totala, 
indicatorul cifra de afaceri realizata efectiv din activitatea de 
constructii cuprinde numai veniturile din activitatea 
desfasurata pe teritoriul Romaniei, iar indicatorul cifra de 
afaceri totala cuprinde atat veniturile din activitatea 
desfasurata pe teritoriul Romaniei, cat si in afara Romaniei. 
Prin activitatea desfasurata pe teritoriul Romaniei se intelege 
activitatea desfasurata efectiv in Romania in scopul realizarii 
de produse si prestari de servicii;

ART. 60 - Scutiri

Sunt scutiți de la plata impozitului pe venit următorii 
contribuabili:

7. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii şi 
asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1) - (3), pentru 
activitatea desfăşurată în România, până la 31 decembrie 2028 
inclusiv, pentru care sunt îndeplinite cumulativ următoarele 
condiţii:

a) angajatorii care desfăşoară pe teritoriul României 
activităţi în sectorul agricol şi în industria alimentară definite de 
următoarele coduri CAEN:
1. cod CAEN 01: Agricultură, vânătoare şi servicii anexe

011 - Cultivarea plantelor nepermanente;
012 - Cultivarea plantelor din culturi permanente;
013 - Cultivarea plantelor pentru înmulţire;
014 - Creşterea animalelor;
015 - Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată 

cu creşterea animalelor);
016 - Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după 

recoltare;
2.cod CAEN 10: Industria alimentară;

b) angajatorii realizează cifră de afaceri din activităţile 
menţionate la lit. a) în limita a cel puţin 80% din cifra de 
afaceri totală. 

Pentru angajatorii nou-înfiinţaţi, respectiv înregistraţi la 
registrul comerţului/înregistraţi fiscal începând cu luna iunie 
2022, cifra de afaceri se calculează cumulat de la data 
înregistrării, inclusiv luna în care se aplică scutirea, iar pentru 
angajatorii existenţi la data de 1 iunie 2022 se consideră ca bază
de calcul cifra de afaceri realizată cumulat de la începutul 
anului, respectiv cumulat de la data înregistrării în cazul celor 
constituiţi/înregistraţi în perioada cuprinsă între începutul 
anului şi data de 1 iunie 2022, inclusiv luna în care se aplică 
scutirea. 

Pentru angajatorii existenţi la data de 1 ianuarie a fiecărui 
an ulterior datei de 1 iunie 2022, cifra de afaceri din activităţile 
menţionate la lit. a) se calculează cumulat pentru perioada 
corespunzătoare din anul curent, inclusiv luna în care se aplică 
scutirea. Această cifră de afaceri se realizează pe bază de 
contract sau comandă şi acoperă manoperă, materiale, utilaje,
transport, echipamente, dotări, precum şi alte activităţi 
auxiliare necesare activităţilor menţionate la lit. a). 

Cifra de afaceri va cuprinde inclusiv producţia realizată şi 

Pct.28. La articolul 60 punctul 7, literele b) si c) se modifica si 
vor avea urmatorul cuprins:

b) angajatorii realizeaza cifra de afaceri din activitatile 
prevazute la lit. a) in limita a cel putin 80% din cifra de afaceri 
totala. 
Pentru angajatorii nouinfiintati, respectiv inregistrati la registrul 
comertului/inregistrati fiscal incepand cu luna iunie 2022, cifra 
de afaceri se calculeaza cumulat de la data inregistrarii, inclusiv 
luna in care se aplica scutirea, iar pentru angajatorii existenti la 
data de 1 iunie 2022 se considera ca baza de calcul cifra de 
afaceri realizata cumulat de la inceputul anului, respectiv 
cumulat de la data inregistrarii in cazul celor constituiti/ 
inregistrati in perioada cuprinsa intre inceputul anului si data de 
1 iunie 2022, inclusiv luna in care se aplica scutirea. 

Pentru angajatorii existenti la data de 1 ianuarie a fiecarui an 
ulterior datei de 1 iunie 2022, cifra de afaceri se calculeaza 
cumulat pentru perioada corespunzatoare din anul curent, 
inclusiv luna in care se aplica scutirea. 
Aceasta cifra de afaceri se realizeaza pe baza de contract, 
comanda sau alte documente specifice sectorului agricol si 
industriei alimentare si acopera manopera, materiale, utilaje, 
transport, echipamente, dotari. 
Cifra de afaceri va cuprinde inclusiv productia realizata si 
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nefacturată; nefacturata;

ART. 62 - Venituri neimpozabile

În înțelesul impozitului pe venit, următoarele venituri nu 
sunt impozabile:

c) indemnizațiile pentru: risc maternal, maternitate, 
creșterea copilului și îngrijirea copilului bolnav, potrivit legii; 

Pct.29. La articolul 62, litera c) se modifica si va avea urmatorul
cuprins:

c) indemnizatiile pentru: risc maternal, maternitate, cresterea 
copilului si ingrijirea copilului bolnav, ingrijirea pacientului cu 
afectiuni oncologice, potrivit legii;

ART. 76 - Definirea veniturilor din salarii și asimilate 
salariilor 

(4) Următoarele venituri nu sunt impozabile, în înțelesul 
impozitului pe venit:

y) acoperirea costurilor cu testarea epidemiologică și/sau 
vaccinarea angajaților pentru împiedicarea răspândirii bolilor 
care pun în pericol sănătatea angajaților și cea publică. 

Pct.38. La articolul 76 alineatul (4), litera y) se modifica si va 
avea urmatorul cuprins:

y) contravaloarea cheltuielilor suportate de angajator/platitor 
cu acoperirea costurilor cu testarea epidemiologica si/sau 
vaccinarea pentru persoanele fizice care realizeaza venituri din 
salarii si asimilate salariilor, in scopul impiedicarii raspandirii 
bolilor care pun in pericol sanatatea acestora si cea publica.

ART. 81 - Obligații declarative ale plătitorilor de venituri din 
salarii

(1)  Plătitorii  de  salarii  și  de  venituri  asimilate  salariilor  au
obligația  să  completeze  și  să  depună  Declarația  privind
obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit
și  evidența  nominală  a  persoanelor  asigurate  pentru  fiecare
beneficiar  de venit,  până  la  termenul  de  plată  a  impozitului,
inclusiv.

Pct.42. La articolul 81, dupa alineatul (1) se introduce un nou 
alineat, alin. (11), cu urmatorul cuprins:

(11) Declararea veniturilor din salarii si asimilate salariilor se 
face potrivit prevederilor ordinului comun al presedintelui 
Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, presedintelui Casei 
Nationale de Pensii Publice, presedintelui Casei Nationale de 
Asigurari de Sanatate si al presedintelui Agentiei Nationale 
pentru Ocuparea Fortei de Munca, prevazut la art. 147 alin. 
(17).

ART. 130 - Venituri obținute din străinătate

(1) Persoanele fizice prevăzute la art. 59 alin. (1) lit. a) și 
cele care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 59 alin. (2) 
datorează impozit pentru veniturile obținute din străinătate. 

Pct.56. La articolul 130, alineatul (1) se modifica si va avea 
urmatorul cuprins:
(1) Persoanele fizice prevazute la art. 59 alin. (1) lit. a) si cele 
care indeplinesc conditiile prevazute la art. 59 alin. (2) si (21) 
datoreaza impozit pentru veniturile obtinute din strainatate.

Nota: adica 28. persoană fizică rezidentă - orice persoană fizică 
ce îndeplinește cel puțin una dintre următoarele condiții:
a) are domiciliul în România;
b)  centrul  intereselor  vitale  ale  persoanei  este  amplasat  în
România;
c) este prezentă în România pentru o perioadă sau mai multe
perioade care depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui
interval  de  12  luni  consecutive,  care  se  încheie  în  anul
calendaristic vizat;

ART. 142 - Venituri din salarii și venituri asimilate 
salariilor care nu se cuprind în baza lunară de calcul al 
contribuțiilor de asigurări sociale

Nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuțiilor de 
asigurări sociale următoarele:

x) acoperirea costurilor cu testarea epidemiologică și/sau 
vaccinarea angajaților pentru împiedicarea răspândirii bolilor 
care pun în pericol sănătatea angajaților și cea publică;

Pct.66. La articolul 142, litera x) se modifica si va avea 
urmatorul cuprins:

x) contravaloarea cheltuielilor suportate de angajator/platitor 
cu acoperirea costurilor cu testarea epidemiologica si/sau 
vaccinarea pentru persoanele fizice care realizeaza venituri din 
salarii si asimilate salariilor, in scopul impiedicarii raspandirii 
bolilor care pun in pericol sanatatea acestora si cea publica;

ART. 147 - Depunerea Declarației privind obligațiile de 
plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența 
nominală a persoanelor asigurate 

Pct.70. La articolul 147, alineatul (17) se modifica si va avea 
urmatorul cuprins:
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(17) Modelul, conținutul, modalitatea de depunere și de 
gestionare a declarației prevăzute la alin. (1) sunt reglementate 
prin ordin comun al ministrului finanțelor publice, al 
ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor 
vârstnice și al ministrului sănătății.

(17) Modelul, continutul, modalitatea de depunere si de 
gestionare a declaratiei prevazute la alin. (1) sunt 
reglementate prin ordin comun al presedintelui Agentiei 
Nationale de Administrare Fiscala, presedintelui Casei 
Nationale de Pensii Publice, presedintelui Casei Nationale de 
Asigurari Sociale de Sanatate si al presedintelui Agentiei 
Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, cu consultarea 
Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala si cu avizul 
Ministerului Finantelor, al Ministerului Muncii si Solidaritatii 
Sociale si al Ministerului Sanatatii.

 ART. 151 - Stabilirea, declararea și plata contribuției de 
asigurări sociale în cazul persoanelor care realizează veniturile 
prevăzute la art. 137 alin. (1) lit. b) și b1) 

(3) Persoanele fizice prevăzute la art. 148 alin. (1), cu 
excepția celor care realizează venituri din drepturi de 
proprietate intelectuală sau în baza contractelor de activitate 
sportivă, pentru care impozitul se reține la sursă de către 
plătitorul de venit, depun declarația unică privind impozitul pe 
venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice 
prevăzută la art. 120, până la data de 25 mai, inclusiv a anului 
pentru care se stabilește contribuția datorată. 

Pct.72. La articolul 151, dupa alineatul (3) se introduc doua noi 
alineate, alin. (31) si (32), cu urmatorul cuprins:

(31) Persoanele fizice care realizeaza venituri din activitatile 
prevazute la art. 137 alin. (1) lit. b) si b1), din una sau mai 
multe surse si/sau categorii de venituri, cu exceptia celor care 
realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala sau 
in baza contractelor de activitate sportiva, pentru care 
impozitul se retine la sursa de catre platitorul de venit, depun 
declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile 
sociale datorate de persoanele fizice, prevazuta la art. 122, 
pana la termenul de 25 mai inclusiv al anului urmator celui 
pentru care se stabileste contributia datorata, daca realizeaza 
venituri peste plafoanele prevazute la art. 148 alin. (2), dupa 
caz.
(32) Prin exceptie de la prevederile alin. (31), in situatia in care 
venitul realizat se incadreaza in acelasi plafon cu venitul 
estimat, contribuabilii nu au obligatia depunerii declaratiei 
unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate
de persoanele fizice, prevazuta la art. 122, in vederea stabilirii 
contributiei de asigurari sociale.

ART. 154 - Categorii de persoane fizice exceptate de la 
plata contribuției de asigurări sociale de sănătate

(1) Următoarele categorii de persoane fizice sunt exceptate
de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate:

a) copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la
vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenții de liceu,
până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni 
de la terminarea studiilor, ucenici sau studenți, studenții-
doctoranzi care desfășoară activități didactice, potrivit 
contractului de studii de doctorat, în limita a 4 - 6 ore 
convenționale didactice pe săptămână, precum și persoanele 
care urmează modulul instruirii individuale, pe baza cererii lor, 
pentru a deveni soldați sau gradați profesioniști. 

Dacă realizează venituri lunare cumulate din activități 
independente, activități agricole, silvicultură și piscicultură 
peste valoarea salariului de bază minim brut pe țară ori 
venituri din salarii sau asimilate salariilor, pentru aceste 
venituri datorează contribuție

b) tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din 
sistemul de protecție a copilului. Dacă realizează venituri 
lunare cumulate din activități independente, activități 

Pct.76. La articolul 154 alineatul (1), literele a), b), r) si s) se 
modifica si vor avea urmatorul cuprins:

a) copiii pana la varsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani pana la 
varsta de 26 de ani, daca sunt elevi, inclusiv absolventii de liceu, 
pana la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni 
de la terminarea studiilor, ucenicii sau studentii, studentii-
doctoranzi care desfasoara activitati didactice, potrivit
contractului de studii de doctorat, in limita a 4-6 ore 
conventionale didactice pe saptamana, precum si persoanele 
care urmeaza modulul instruirii individuale, pe baza cererii lor, 
pentru a deveni soldati sau gradati profesionisti.
 Daca realizeaza venituri din cele prevazute la art. 155 alin. (1) 
lit. a), b) si f), pentru aceste venituri datoreaza contributie, 
conform regulilor specifice prezentului titlu;

b) tinerii cu varsta de pana la 26 de ani care provin din sistemul 
de protectie a copilului. Daca realizeaza venituri din cele 
prevazute la art. 155 alin. (1) lit.a), b) si f), pentru aceste 
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agricole, silvicultură și piscicultură peste valoarea salariului de 
bază minim brut pe țară ori venituri din salarii sau asimilate 
salariilor, pentru aceste venituri datorează contribuție;

venituri datoreaza contributie, conform regulilor specifice 
prezentului titlu;

ART. 174 - Stabilirea, declararea și plata contribuției de 
asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor care 
realizează venituri din cele prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) -
h) 

(3) Persoanele fizice care realizează venituri din cele 
prevăzute la art. 155   alin. (1) lit. b) - h), cu excepția celor pentru 
care plătitorii de venituri prevăzuți la alin. (2) stabilesc și declară
contribuția, depun declarația prevăzută la art. 120   până la data 
de 25 mai, inclusiv a anului pentru care se datorează 
contribuția. 

Pct.82. La articolul 174, dupa alineatul (3) se introduc doua noi 
alineate, alin. (31) si (32), cu urmatorul cuprins:

(31) Persoanele fizice care realizeaza venituri din cele prevazute
la art. 155 alin. (1) lit. b)-h), cu exceptia celor pentru care 
platitorii de venituri prevazuti la alin. (2) stabilesc si declara 
contributia, depun declaratia unica privind impozitul pe venit 
si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, prevazuta
la art. 122, pana la termenul de 25 mai inclusiv al anului 
urmator celui pentru care se stabileste contributia datorata, 
daca realizeaza venituri peste plafoanele prevazute la art. 170 
alin. (2), dupa caz.
(32) Prin exceptie de la prevederile alin. (31), in situatia in care 
venitul realizat se incadreaza in acelasi plafon cu venitul 
estimat, contribuabilii nu au obligatia depunerii declaratiei 
unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate
de persoanele fizice, prevazuta la art. 122, in vederea stabilirii 
contributiei de asigurari sociale de sanatate.

ART. 229 - Scutiri de la impozitul prevăzut în prezentul 
capitol  (impozit pe veniturile obtinute din Romania de 
nerezidenti)

(1) Sunt scutite de impozitul pe veniturile obținute din 
România de nerezidenți următoarele venituri: 
c) dividendele plătite de un rezident unei persoane juridice 
rezidente într-un alt stat membru al Uniunii Europene ori unui 
sediu permanent al unei persoane juridice străine dintr-un stat
membru al Uniunii Europene, situat într-un alt stat membru al 
Uniunii Europene, dacă:
1. persoana juridică străină beneficiară a dividendelor 
îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

(i) este rezidentă într-un stat membru al Uniunii Europene 
și are una dintre formele de organizare prevăzute în anexa nr. 1 
la titlul II;

Pct.90. La articolul 229 alineatul (1) litera c) punctul 1, 
subpunctul (i) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(i) este rezidenta intr-un stat membru al Uniunii Europene si are 
una dintre formele de organizare prevazute in anexa nr. 1 la 
titlul II sau la art. 43 alin. (4) lit. a) pct. (ii);

..............................................................
3. rezidentul care plătește dividendul îndeplinește 

cumulativ următoarele condiții:

(i) are una dintre următoarele forme de organizare: 
societate pe acțiuni, societate în comandită pe acțiuni, 
societate cu răspundere limitată, societate în nume colectiv, 
societate în comandită simplă sau este prevăzută în anexa nr. 1 
la titlul II și, în temeiul unei convenții privind evitarea dublei 
impuneri încheiate cu un stat terț, nu se consideră că este 
rezidentă în scopul impunerii în afara Uniunii Europene;

Pct.91. La articolul 229 alineatul (1) litera c) punctul 3, 
subpunctul (i) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(i) are una dintre formele de organizare prevazute la art. 43 
alin. (4) lit. b) pct. (i) sau in anexa nr. 1 la titlul II si, in temeiul 
unei conventii privind evitarea dublei impuneri incheiate cu un 
stat tert, nu se considera ca este rezidenta in scopul impunerii in
afara Uniunii Europene;
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