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Articolul 115 
Calculul impozitului şi termenul de plată 

(1) Impozitul pe venit se calculează prin reţinere la sursă la momentul acordării 
veniturilor de către plătitorii de venituri, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut 
pentru veniturile prevăzute la art. 114, cu excepţia veniturilor prevăzute la art. 114 alin. 
(2) lit. l) şi m). 

La data de 20-01-2019 Alineatul (1) din Articolul 115 , Capitolul X , Titlul IV a 
fost modificat de Punctul 16^2, 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 16^2 [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. 

(1^1) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) contribuabilii care obţin venituri din 
activităţile prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. g), care fac dovada înregistrării fiscale 
pentru activitatea respectivă, potrivit legislaţiei în materie, prin depunerea declaraţiei pe 
propria răspundere, la plătitorii de venituri, la momentul plăţii veniturilor. 

La data de 24-07-2017 Articolul 115 din Capitolul X , Titlul IV a fost completat de 
Punctul 9^2, Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 177 din 18 iulie 2017, publicată în 
MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 21 iulie 2017 

(2) Impozitul calculat şi reţinut reprezintă impozit final. 

(3) Impozitul astfel reţinut se plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a 
lunii următoare celei în care a fost reţinut. 
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