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Articol unic. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 8 din  

30 august 2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, adoptată în temeiul art. 1 pct. I poz. 3 și 14 din 

Legea nr. 195/2021 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 832 din  

31 august 2021, cu următoarele modificări și completări: 

 

1. La articolul I, după punctul 10 se introduce un nou 

punct, punctul 101, cu următorul cuprins: 

„101. La articolul 425, după alineatul (4) se introduc două noi 

alineate, alineatele (41) și (42), cu următorul cuprins: 

 «(41) Membrul grupului fiscal calculează, trimestrial/anual, 

impozitul pe profit numai în scopul determinării sumelor prevăzute la 

alin. (4) și art. 45 alin. (10) care se comunică persoanei juridice 

responsabile. Acest impozit nu se datorează de membrul grupului și nu 

se transmite persoanei juridice responsabile. 
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(42) Pentru aplicarea prevederilor art. 22 alin. (5) la nivelul 

persoanei juridice responsabile și al membrilor grupului fiscal, se au în 

vedere și următoarele reguli: 

a) persoana juridică responsabilă, care efectuează scăderea sumei 

aferente impozitului pe profit scutit din impozitul pe profit datorat de 

grupul fiscal, comunică fiecărui membru care a transmis astfel de sume 

partea ce îi revine acestuia din suma scăzută la nivelul grupului fiscal; 

b) partea care se comunică fiecărui membru, potrivit lit. a), se 

determină înmulțind suma scăzută la nivelul grupului fiscal cu raportul 

dintre sumele transmise de fiecare membru și totalul sumelor primite de 

persoana responsabilă de la membrii grupului fiscal; 

c) suma care se repartizează de către membrul grupului fiscal 

pentru constituirea rezervei, potrivit art. 22 alin. (5), este cea comunicată 

de persoana juridică responsabilă, potrivit lit. a).»” 

 

2. La articolul I, după punctul 12 se introduce un nou 

punct, punctul 121, cu următorul cuprins: 

„121. La articolul 45, după alineatul (9) se introduce un nou 

alineat, alineatul (10), cu următorul cuprins: 

«(10) Pentru determinarea impozitului pe profit datorat de 

grupul fiscal, potrivit Capitolului IV1 „Reguli privind consolidarea 

fiscală în domeniul impozitului pe profitˮ din Titlul II, pe perioada 

aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 153/2020, 

fiecare membru al grupului fiscal determină și comunică persoanei 

juridice responsabile suma reprezentând impozitul pe profit redus, 

potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 153/2020, în funcție de 

situația individuală.»” 
 

3. La articolul I, după punctul 19 se introduce un nou 

punct, punctul 191, cu următorul cuprins: 

„191. La articolul 111, alineatele (4) și (5) se modifică și vor 

avea următorul cuprins: 

 «(4) Impozitul prevăzut la alin. (1) și (3) se calculează la 

valoarea declarată de părți în actul prin care se transferă dreptul de 

proprietate sau dezmembrămintele sale. În cazul în care valoarea 

declarată este inferioară valorii minime stabilite prin studiul de piață 

realizat de către camerele notarilor publici cu experți evaluatori 

autorizați în condițiile legii, impozitul se calculează la nivelul valorii 

stabilite prin studiul de piață. 
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(5) Camerele notarilor publici actualizează cel puțin o dată pe an 

studiile de piață întocmite de experți evaluatori autorizați în condițiile legii, 

care trebuie să conțină informații privind valorile minime consemnate pe 

piața imobiliară specifică în anul precedent și le comunică direcțiilor 

generale regionale ale finanțelor publice din cadrul A.N.A.F.»” 
 

4. La articolul I punctul 55, litera s) a alineatului (1) al 

articolului 456 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„s) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau 

coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 şi art. 5 alin. (1)-(8) din 

Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor 

persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la  

6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în 

prizonieri, republicat, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa 

Guvernului nr. 105/1999, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; scutirea rămâne valabilă şi în cazul transferului proprietăţii prin 

moştenire către copiii acestora, indiferent unde aceştia domiciliază;” 
 

5. La articolul I punctul 57, litera s) a alineatului (1) al 

articolului 464 se modifică și va avea următorul cuprins:  

„s) terenul aferent clădirii de domiciliu aflat în proprietatea sau 

coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 şi art. 5 alin. (1)-(8) din 

Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, şi a persoanelor fizice prevăzute 

la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; scutirea rămâne valabilă şi în 

cazul transferului proprietăţii prin moştenire către copiii acestora, 

indiferent unde aceştia domiciliază;” 
 

6. La articolul I punctul 58, litera c) a alineatului (1) al 

articolului 469 se modifică şi va avea următorul cuprins:  

„c) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau 

coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 şi art. 5 alin. (1)-(8) din 

Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, şi a persoanelor fizice prevăzute la 

art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea 

contribuabilului; scutirea rămâne valabilă şi în cazul transferului mijlocului 

de transport prin moştenire către copiii acestora;” 

 

https://idrept.ro/00215880.htm
https://idrept.ro/00207650.htm
https://idrept.ro/00215880.htm
https://idrept.ro/00207650.htm
https://idrept.ro/00215880.htm
https://idrept.ro/00207650.htm
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României,  

cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia 

României, republicată. 
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