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CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 
(Legea nr. 227/2015) 

Publicat în Monitorul Oficial nr 688 din data 10-09-2015  
Data intrării în vigoare 29-07-2019 

Articolul 114 
Definirea veniturilor din alte surse 

(1) Venituri din alte surse sunt orice venituri identificate ca fiind impozabile, care nu se 
încadrează în categoriile prevăzute la art. 61 lit. a)-h), altele decât veniturile 
neimpozabile în conformitate cu prezentul titlu. 

(2) În această categorie se includ, însă nu sunt limitate, următoarele venituri: 

a) prime de asigurări suportate de o persoană fizică independentă sau de orice altă 
entitate, în cadrul unei activităţi pentru o persoană fizică în legătură cu care suportatorul 
nu are o relaţie generatoare de venituri din salarii şi asimilate salariilor, potrivit cap. III - 
Venituri din salarii şi asimilate salariilor; 

a^1) veniturile, cu excepţia celor obţinute ca urmare a unor contracte încheiate în baza 
Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
sau în baza raporturilor de serviciu încheiate în baza Legii nr. 188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, obţinute de 
către operatorii statistici din activitatea de colectare a datelor de la populaţie şi de la 
persoanele juridice cuprinse în cercetările statistice efectuate în vederea producerii de 
statistici oficiale; 

---------- 
Lit. a^1) a alin. (2) al art. 114 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ nr. 32 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 30 
iunie 2016. 

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; 

La data de 24-07-2017 Alineatul (2) din Articolul 114 , Capitolul X , Titlul IV a 
fost completat de Punctul 9^1, Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 177 din 18 iulie 
2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 21 iulie 2017 

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; 

La data de 24-07-2017 Alineatul (2) din Articolul 114 , Capitolul X , Titlul IV a 
fost completat de Punctul 9^1, Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 177 din 18 iulie 
2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 21 iulie 2017 

b) câştiguri primite de la societăţile de asigurări, ca urmare a contractului de asigurare 
încheiat între părţi cu ocazia tragerilor de amortizare; 
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c) venituri, sub forma diferenţelor de preţ pentru anumite bunuri, servicii şi alte drepturi, 
primite de persoanele fizice pensionari, foşti salariaţi, potrivit clauzelor contractului de 
muncă sau în baza unor legi speciale; 

d) venituri primite de persoanele fizice reprezentând onorarii din activitatea de arbitraj 
comercial; 

e) venituri obţinute de persoana fizică în baza contractului de administrare încheiat 
potrivit prevederilor Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată. Fac excepţie veniturile 
realizate din exploatarea şi valorificarea masei lemnoase, definite potrivit legislaţiei în 
materie, din pădurile pe care contribuabilii le au în proprietate, în volum de maximum 20 
mc/an, care sunt neimpozabile; 

f) veniturile distribuite persoanelor fizice membrii formelor asociative de proprietate - 
persoane juridice, prevăzute la art. 26 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea 
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit 
prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi 
completările ulterioare, altele decât veniturile neimpozabile realizate din: 

1. exploatarea şi valorificarea masei lemnoase, definite potrivit legislaţiei în materie, din 
pădurile pe care le au în proprietate, în volum de maximum 20 mc/an, pentru fiecare 
membru asociat; 

2. exploatarea masei lemnoase, definite potrivit legislaţiei în materie, din pădurile pe 
care le au în proprietate, în volum de maximum 20 mc/an, acordată fiecărui membru 
asociat; 

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; 

h) bunurile şi/sau serviciile primite de un participant la persoana juridică, acordate/
furnizate de către persoana juridică în folosul personal al acestuia; 

i) suma plătită unui participant la o persoană juridică, în folosul personal al acestuia, 
pentru bunurile sau serviciile achiziţionate de la acesta, peste preţul pieţei pentru astfel 
de bunuri ori servicii; 

j) distribuirea de titluri de participare, definite la art. 7, efectuată de o persoană juridică 
unui participant la persoana juridică, drept consecinţă a deţinerii unor titluri de 
participare la acea persoană juridică, altele decât cele prevăzute la art. 93 alin. (2) lit. f); 

k) dobânda penalizatoare plătită în condiţiile nerespectării termenului de plată a 
dividendelor distribuite participanţilor, potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

l) veniturile obţinute de cedent ca urmare a cesiunii de creanţă, respectiv de cesionar din 
realizarea venitului din creanţa respectivă, inclusiv în cazul drepturilor de creanţe 
salariale obţinute în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/
hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii, din patrimoniul personal, altele decât cele 
care se încadrează în categoriile prevăzute la art. 61 lit. a)-h) şi art. 62. 

m) venituri din transferul de monedă virtuală. 
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La data de 20-01-2019 Alineatul (2) din Articolul 114 , Capitolul X , Titlul IV a 
fost completat de Punctul 16^1, Punctul 17, Articolul I din LEGEA nr. 30 din 10 ianuarie 
2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 17 ianuarie 2019 
Potrivit literei h) a art. VI din LEGEA nr. 30 din 10 ianuarie 2019, publicată în 
MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 17 ianuarie 2019, articolul I punctul 17 din lege 
raportat la articolul I punctul 16^1 [din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 29 
martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 30 martie 2018] se aplică 
începând cu impozitul pe venit datorat pentru veniturile realizate în anul 2019. 

(3) Contribuabilii care obţin venituri din alte surse nu au obligaţii de completare a 
Registrului de evidenţă fiscală şi de conducere a evidenţei contabile. 
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