
PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL

LEGE
pentru modificarea şl completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic- Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şl 
se completează după cum urmează:

1. După articolul 8^ se introduce un nou articol, art. 8^ cu următorul cuprins:

„Art. 8^: Regimul fiscal aplicabil nomadului digital

(1) Persoana fizică străină care a obţinut o viză de lungă şedere pe teritoriul României, în 

conformitate cu prevederile art. 49 alin. (1) lit. f^) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şl completările 

ulterioare, nu va fi considerată rezidentă în sensul prevederilor art. 7 pct. 28 lit. b), chiar dacă 

are la dispoziţia sa o locuinţă pe teritoriul României, în temeiul unui contract de închiriere sau 

comodat.

(2) Persoana fizică străină prevăzută la alin. (1) nu este supusă impozitului pe venit pentru 
veniturile realizate din afara României, dacă nu este prezentăm România pentru o perioadă sau 
mal multe perioade care depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni
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consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat, cu respectarea convenţiilor pentru 

evitarea dublei impuneri încheiate de România cu alte state.

2. La articolul 136, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) cetăţenii români, cetăţenii altor state şi apatrizii care nu au domiciliul sau reşedinţa în 
România, în condiţiile prevăzute de legislaţia europeană aplicabilă în domeniul securităţii sociale, 
precum şi de acordurile privind sistemele de securitate socială la care România este parte, cu
excepţia nomazilor digitali definiţi în conformitate prevederile art. 2 lit. n^) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare/'

3. La articolul 153 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) cetăţenii străini şi apatrizii care au solicitat şi au obţinut prelungirea dreptului de şedere 

temporară ori au domiciliul în România, cu excepţia nomazilor digitali definiţi în conformitate 

prevederile art. 2 lit. n^) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul 
străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;"

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi 
ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR PREŞEDINTELE SENATULUI 

Florin VasileCÎŢUIon - Marcel CIOLACU
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