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1. Codul fiscal

1. Tax Code

A. Obligatii declarative pentru
platitorii de venituri cu regim de
retinere la sursa a impozitelor

A. Declarative obligations for payers
of wages and assimilated income
and incomes subject to
withholding tax

Plătitorii de venituri, cu regim de reţinere
la sursă a impozitelor, sunt obligaţi să
calculeze, să reţină, să plătească şi să
declare impozitul reţinut la sursă, până
la termenul de plată a acestuia inclusiv.

Payers of income with a regime of
withholding tax are required to calculate,
withhold, declare and pay the
withholding tax until the date of
payment of the tax included.

Se elimina obligativitatea depunerii
Declaratiei 205, incepand cu veniturile
aferente anului 2016, cu excepţia
plătitorilor de venituri din salarii şi
asimilate salariilor, din valorificarea
sub orice formă a drepturilor de
proprietate intelectuală, din pensii,
din arendare, precum şi a persoanelor
juridice care au obligaţia calculării,
reţinerii şi plăţii impozitului datorat de
persoana fizică potrivit art. 125 alin. (8)
şi (9), care au obligaţia depunerii
Declaraţiei privind obligaţiile de plată a
contribuţiilor sociale, impozitului pe
venit şi evidenţa nominală a persoanelor
asigurate pentru fiecare beneficiar de
venit.

Obligation of submission of Statement
205 is no longer required, starting with
2016 revenues, except for payers of
income from wages and assimilated
income, of exploitation in any form of
intellectual property rights, pensions,
lease, as well as for legal persons who
are obliged to calculate, withhold and
pay the tax due by individuals according
to article 125 par. 8 and 9 which are
required to submit the Declaration on
payment obligations of social
contributions, income tax and nominal
record of insured persons for each
income beneficiary.

B. Dispozitii privind Stock option
plan
Incepand cu data de 1 ianuarie 2017,
sfera de aplicare a dispozitiilor privind
stock option plan cuprinde titlurile de
participare, definite ca fiind orice acţiune
sau altă parte socială într-o societate în
nume colectiv, societate în comandită
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B. Stock option plan provisions

Starting with January 2017, the scope
of stock option plan provisions also
includes equities defined as any share or
stock in a general partnership, limited
partnership,limited company, limited
partnership by shares, limited liability
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simplă, societate pe acţiuni, societate în
comandită pe acţiuni, societate cu
răspundere limitată sau într-o altă
persoană juridică ori la un fond deschis
de investiţii.

company or in any other legal entity or
an open investment fund
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