NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Secţiunea 1
Titlul proiectului de act normativ
ORDONANŢĂ
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal
Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ
Promovarea acestui act normativ este determinată de:
 acţiunile pe care trebuie să le întreprindă statele membre şi Uniunea Europeană în vederea
relansării creşterii, a investiţiilor şi a ocupării forţei de muncă, precum şi în vederea sporirii
competitivităţii României;
 necesitatea armonizării legislaţiei naţionale privind TVA la prevederile comunitare în domeniu,
prin transpunerea art. 4 din Directiva 2008/8/CE de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea
ce priveşte locul de prestare a serviciilor şi a Directivei 2010/45/CE de modificare a Directivei
2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce priveşte normele
privind facturarea;
 asigurarea unui cadru fiscal propice redresării întreprinderilor mici şi mijlocii aflate în situaţii
dificile datorate crizei actuale şi lipsei de lichidităţi, pentru creşterea vitezei de circulaţie a
banilor în economie şi colectarea mai eficientă a taxei pe valoarea adăugată, se impune
introducerea unui sistem de plată a TVA la încasare pentru aceste categorii de contribuabili;
 compatibilizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia europeană, pentru a evita declanşarea
procedurii de infringement având în vedere declanşarea împotriva României a primei etape a
fazei precontencioase a acţiunii în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor care îi revin în temeiul
Directivei 2006/112/CE;
 necesitatea prelungii termenului de aplicare a măsurii privind amânarea plăţii TVA în vamă
pentru importurile de bunuri efectuate de persoane care au obţinut certificate de amânare a plăţii
întrucât termenul stabilit prin Codul fiscal pentru aplicarea măsurii expiră la 31 decembrie 2012.
 de necesitatea implementării Deciziei de punere în aplicare 2012/209/UE a Comisiei privind
aplicarea dispoziţiilor în materie de controale şi circulaţie din Directiva 2008/118/CE a
Consiliului în cazul anumitor aditivi, în conformitate cu articolul 20 alineatul (2) din Directiva
2003/96/CE a Consiliului;
 necesitatea adoptării de măsuri privind controlul şi circulaţia în cazul anumitor aditivi în scopul
unei mai bune monitărizări a acestor produse, reducând eventualele riscuri de evaziune fiscală
din acest domeniu;
 necesitatea efectuarii unor corelări tehnice.

1. Descrierea
situaţiei
actuale

1. Titlul II „Impozitul pe profit”
1.1. Potrivit prevederilor în vigoare la calculul profitului impozabil, pentru
activităţile de cercetare-dezvoltare se acordă o deducere suplimentară la calculul
profitului impozabil în proporţie de 20% a cheltuielilor eligibile pentru aceste activităţi.
Deducerea suplimentară se calculează trimestrial/anual iar în cazul în care se realizează
pierdere fiscală, aceasta se recuperează potrivit dispoziţiilor art. 26 din Codul fiscal.
1.2. Potrivit reglementărilor în vigoare pierderea fiscală în cazul societăţilor care îşi
încetează existenţa prin fuziune sau prin divizare nu se recuperează de către societăţile
succesoare. Acest regim fiscal nu crează un cadru neutru pentru operaţiuni de

reoganizare, necesare când afacerile trec într-o noua etapa de dezvoltare, când piaţa
evoluează sau mediul economic se schimbă. Firmele pot fi nevoite să se divizeze sau să
fuzioneze cu alte companii, când sunt în proces de creştere şi au nevoie de resurse
financiare pe care nu le pot obţine prin împrumuturi sau sunt reorganizate când se afla
în declin şi îşi închid liniile de business neprofitabile.
2. Titlul III „Impozitul pe venit”
2.1. Contribuabilii care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau
exercită profesii libere şi au obligaţia de înregistrare fiscală potrivit legislaţiei în
materie nu sunt exceptaţi expres de la stabilirea plăţilor anticipate, prin reţinere la sursă
de către plătitorii de venit, pentru veniturile din activităţi independente realizate în baza
contractelor/convenţiilor civile, încheiate potrivit Codului civil, precum şi a
contractului de agent.
2.2. Prevederile Codului fiscal în vigoare nu precizează în mod expres exceptarea de
la reţinerea la sursă a impozitului de către plătitori, în contul inpozitului anual datorat
pentru veniturile din activităţi independente, pentru plăţile efectuate către:
a) asocierile fără personalitate juridică ori persoane juridice care aplică
principiul transparenţei fiscale, potrivit legii;
b) persoanele fizice reprezentând venituri ale acestora din cedarea folosinţei
bunurilor din patrimoniul afacerii.
3. Titlul VI „Taxa pe valoarea adăugată”
3.1. Potrivit regulilor actuale locul prestării serviciilor de închiriere de mijloace de
transport pe termen lung, inclusiv de leasing, către o persoană neimpozabilă este locul
unde prestatorul îşi are stabilit sediul activităţii economice sau dacă serviciile sunt
prestate de la un sediu fix al prestatorului, aflat în alt loc decât locul în care persoana
impozabilă şi-a stabilit sediul activităţii economice, locul de prestare a serviciilor este
locul unde se află respectivul sediu fix. Prin excepţie, locul de închiriere a unei
ambarcaţiuni de agrement unei persoane neimpozabile, cu excepţia închirierii pe
termen scurt, va fi locul unde ambarcaţiunea de agrement este pusă efectiv la dispoziţia
clientului, în cazul în care serviciul respectiv este prestat efectiv de către prestator din
locul în care este situat sediul activităţii sale economice sau sediul său fix.
3.2. Situaţia actuală în ceea ce priveşte aspectele reglementate de Directiva
2010/45/CE este următoarea:
- pentru livrările intracomunitare de bunuri, chiar dacă nu intervine exigibilitatea
taxei la încasarea unui avans, totuşi este obligatorie emiterea unei facturi, ceea ce
generează exigibilitate de taxă;
- în ceea ce priveşte regulile de facturare, sunt mai multe aspecte care în prezent nu
sunt reglementate unitar la nivelul Uniunii Europene, referitor la termenul limită de
emitere a unei facturi, în cazul tranzacţiilor transfrontaliere, la informaţiile care trebuie
să apară pe facturi, la normele de facturare aplicabile în funcţie de locul operaţiunilor şi
de locul de stabilire al furnizorilor/beneficiarilor.
- referitor la facturarea electronică, în prezent statele membre au posibilitatea de a
nu accepta alte tehnologii decât semnătura electronică şi EDI pentru asigurarea
integrităţii şi autenticităţii sursei unei facturi electronice.
- referitor la aplicarea sistemului de contabilitate de casă, statele membre care au
optat pentru stabilirea TVA la încasare pentru întreprinderile mici şi mijlocii, nu pot în
prezent să amâne dreptul de deducere la persoana care aplică sistemul şi la beneficiarii
acesteia decât dacă solicită şi primesc o derogare de la aplicarea prevederilor Directivei
2006/112/CE privind sistemul comun al TVA.
3.3. În ceea ce priveşte exigibilitatea TVA, conform prevederilor actuale, o persoană
impozabilă are obligaţia de a colecta TVA la data livrării bunurilor/prestării serviciilor,
indiferent dacă încasează sau nu contravaloarea acestora. În acelaşi timp beneficiariarul

îşi poate exercita dreptul de deducere, la momentul primirii facturii pentru achiziţiile
efectuate indiferent dacă achită furnizorului contravaloarea acestora.
3.4. Referitor la bunurile care nu mai există în gestiunea unui operator economic,
potrivit legislaţiei actuale se consideră că are loc o livrare către sine pentru care se
colectează TVA, cu anumite excepţii expres prevăzute de lege.
3.5. În prezent nu plătesc TVA în vamă importatorii care obţin un ceritificat de
amânare a plăţii în anumite condiţii stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice.
Prevederile actuale se aplică până la data de 31 decembrie 2012. După această dată
persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA nu ar mai avea obligaţia plăţii
TVA în vamă, fără a fi necesară obţinerea unui certificat în acest scop.
4. Titlul VII „Accize şi alte taxe speciale”
4.1. În prezent, aditivii sunt produse energetice pentru care nu se aplică dispoziţiile
în materie de controale şi circulaţie prevăzute de Directiva 2008/118/CE a Consiliului.
Începând cu data de 1 ianuarie 2013, potrivit Deciziei de punere în aplicare
2012/209/UE a Comisiei privind aplicarea dispoziţiilor în materie de controale şi
circulaţie din Directiva 2008/118/CE a Consiliului în cazul anumitor aditivi, în
conformitate cu articolul 20 alineatul (2) din Directiva 2003/96/CE a Consiliului,
aditivii vor intra sub incidenţa prevederilor privind realizarea produselor accizabile în
antrepozitul fiscal şi circulaţia acestora în regim suspensiv de accize.
4.2. Cu toate că vinurile liniştite sunt încadrate în categoria produselor accizabile,
micii producători de vinuri liniştite nu intră sub incidenţa prevederilor Secţiunii a 7-a
“Regimul de antrepozitare” de la Titlul VII – „Accize şi alte taxe speciale” din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, neavând obligaţia de a se autoriza în calitate de
antrepozitari. Potrivit prevederilor actuale, aceşti operatori economici se regăsesc în
evidenţele organelor fiscale ulterior producerii vinurilor liniştite.
4.3. În prezent, în Codul de procedură fiscală este reglementată situaţia prin care se
permite antrepozitarilor autorizaţi pentru producţia de bere să îmbutelieze băuturi
răcoritoare şi apă plată în cadrul antrepozitului fiscal.
Având în vedere că aceste prevederi sunt reguli de funcţionare a unui antrepozit
fiscal, este necesară preluarea prevederilor respective în Codul fiscal şi ulterior
abrogarea acestora din Codul de procedură fiscală.
4.4. În spiritul Directivei 92/83/CEE, facilitatea de a beneficia de un nivel redus al
accizelor pentru micii producători de bere se acordă întrucât aceştia au o serie de
dezavantaje faţă de marii producători cu care intră în concurenţă şi care au o piaţă de
desfacere mai mare.
În condiţiile în care un mic producător de bere produce şi băuturi alcoolice altele
decât berea, acesta obţine un avantaj competiţional prin comercializarea unei game
diversificate de băuturi alcoolice, ceea ce nu mai justifică acordarea facilităţii de a
beneficia de un nivel redus de accize pentru bere.
5. Titlul IX2 „Contribuţii sociale obligatorii”
5.1. Nu există precizări clare cu privire la obligaţia depunerii declaraţiei D 112 şi a
plăţii contribuţiilor sociale obligatorii, în situaţia în care se obţin venituri din salarii de
la angajatori străini din state terţe care nu au încheiate cu România acorduri sau
convenţii în domeniul securităţii sociale, sau angajatori nerezidenţi, care nu au sediul
social sau reprezentanţă în România şi care, potrivit instrumentelor juridice
internaţionale la care România este parte, datorează în România contribuţiile sociale
obligatorii pentru salariaţi.
5.2. Nu există precizări clare cu privire la faptul că persoanele prevazute de Legea
nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, care sunt asigurate în alte
sisteme proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii (avocaţi şi
sistemul clerical) datorează contribuţia de asigurări sociale doar la aceste sisteme

proprii de asigurări sociale.
5.3. Există neclarităţi cu privire la situaţiile în care plătitorii de venit reţin la sursă
contribuţiile sociale obligatorii, reprezentând plăţi anticipate, pentru veniturile realizate
din activităţi independente desfăşurate în baza contractelor civile, încheiate cu
contribuabilii care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită
profesii libere şi care au obligaţia de înregistrare fiscală.
5.4. Nu sunt corelate anumite prevederi cu cele din Legea nr. 263/2010 privind
sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la
casele sectoriale de pensii şi la asiguraţii sistemelor neintegrate sistemului public de
pensii.
5.5. Trimitere eronată în denumirea articolului 2969 care generează confuzii în
aplicarea legii.

2. Schimbări
preconizate

1. Titlul II „Impozitul pe profit”
Modificările propuse vizează:
1.1. Majorarea procentului deducerii suplimentare la calculul profitului impozabil
de la 20% la 50% care se aplică asupra cheltuielilor eligibile pentru activităţile de
cercetare-dezvoltare în vederea relansării creşterii, a investiţiilor şi a ocupării forţei de
muncă, precum şi în vederea sporirii competitivităţii României.
1.2. Stabilirea dreptului de recuperare a pierderilor fiscale de către persoanele
juridice succesoare ale operaţiunilor de reorganizare, luând în considerare practicile
europene, atât pentru operaţiunile derulate între persoane juridice române cât şi pentru
cele în care sunt implicate persoane juridice române şi din alte state membre din
Uniunea Europeană, inclusiv cu societăţi europene şi societăţi cooperative europene.
2. Titlul III „Impozitul pe venit”
Modificările vizează:
2.1. Precizarea în mod expres privind excluderea de la reţinerea la sursă a
impozitului, reprezentând plăţi anticipate în contul impozitului anual, pentru veniturile
realizate din activităţi independente desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile
încheiate potrivit Codului civil precum şi a contractului de agent, încheiate cu
contribuabilii care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită
profesii libere şi sunt înregistraţi fiscal potrivit legislaţiei în materie.
2.2. Precizarea expresă privind nereţinerea la sursă a impozitului, reprezentând
plată anticipată, în contul impozitului anual datorat pentru unele venituri din activităţi
independente, de către plătitorii persoane juridice sau alte entităţi care au obligaţia de a
conduce evidenţă contabilă, dacă efectuează plăţi către:
a) asocierile fără personalitate juridică ori persoane juridice care aplică
principiul transparenţei fiscale, potrivit legii;
b) persoanele fizice în cazul veniturilor acestora din cedarea folosinţei bunurilor
din patrimoniul afacerii.
3. Titlul VI „Taxa pe valoarea adăugată”
3.1. Locul prestării serviciilor de închiriere de mijloace de transport pe termen lung,
inclusiv serviciilor de leasing, către persoane neimpozabile, va fi începând cu 1
ianuarie 2013, locul unde beneficiarul este stabilit, îşi are domiciliul sau reşedinţa
obişnuită.
3.2. Ca urmare a transpunerii Directivei 2010/45/CE se vor produce următoarele
schimbări:
- pentru livrările intracomunitare de bunuri, exigibilitatea va interveni doar la data
emiterii unei facturi, emiterea de facturi pentru avansurile încasate nemaifiind
obligatorie. Noile reguli vor conduce la uniformizarea informaţiilor cuprinse în
declaraţiile recapitulative şi promptitudinea schimbului de informaţii prin intermediul

respectivelor declaraţii;
- pentru tranzacţiile transfrontaliere se stabileşte un termen limită armonizat pentru
emiterea facturii. Acest termen coincide cu termenul stabilit deja de România pentru
emiterea facturii (până în cea de-a 15 zi următoare celei în care intervine faptul
generator de taxă), nefiind necesară modificarea legislaţiei naţionale;
- se standardizează anumite informaţii care trebuie să apară pe facturi. Spre
exemplu dacă beneficiarul este persoana obligată la plata taxei, pe facturi se înscrie
menţiunea “taxare inversă”, dacă se aplică regimul special pentru agenţii de turism
menţiunea “regimul marjei – angenţii de turism”, etc;
- se stabilesc reguli clare privind normele de facturare aplicabile în funcţie de locul
operaţiunilor şi de locul de stabilire al furnizorilor/beneficiarilor;
- utilizarea altor tehnologii decât semnătura electronică şi EDI pentru garantarea
autenticităţii şi integrităţii facturilor electronice impune aducerea unor clarificări
referitoare la metodele de garantare a îndeplinirii acestor cerinţe.
3.3. Se introduce sistemul TVA la încasare care presupune colectarea taxei la
momentul încasării contravalorii livrărilor/prestărilor efectuate. Contribuabilii eligibili
pentru aplicarea acestei măsuri sunt cei cu o cifră de afaceri inferioară plafonului de
500.000 de euro. Pentru aceşti contribuabili regimul este obligatoriu. În plus regimul
presupune şi amânarea dreptului de deducere până la plata facturilor primite atât de
către contribuabilii eligibili, cât şi de către beneficiarii acestora. Sistemul nu se aplică
în cazul livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii a căror contravaloare este încasată,
parţial sau total, cu numerar şi/sau substitute de numerar de către persoana impozabilă
eligibilă pentru aplicarea sistemului TVA la încasare. De asemenea, nu se aplică pentru
o serie de operaţiuni, respectiv:
- în cazul livrărilor de bunuri/ prestărilor de servicii supuse taxării inverse conform
art. 150 alin. (2) - (6), art. 1523 alin. (10) sau art. 160;
- în cazul livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii care sunt scutite de TVA;
- în cazul operaţiunilor supuse regimurilor speciale prevăzute la art. 1521 - 1523.
3.4. Bunurile lipsă în gestiune nu se mai consideră livrări de bunuri asimilate
livrărilor cu plată pentru care se colectează TVA, intrând, cu anumite excepţii, sub
incidenţa prevederilor privind ajustarea deducerii. Deşi dispoziţiile privind livrările
către sine, pentru care se colectează TVA, şi cele privind ajustările de TVA ar putea
conduce, tehnic vorbind, la rezultate similare, scopul celor două dispoziţii este diferit,
astfel cum arată Comisia Europeană în scrisoarea de punere în întârziere. Astfel, scopul
livrărilor către sine este să asigure tratamentul egal în cazul unui operator economic
care retrage bunuri din activele activităţii economice pentru a le utiliza în alte scopuri
decât activitatea economică sau care le transferă cu titlu gratuit spre utilizare în scopuri
legate sau nu de activitatea economică, în timp ce ajustarea dreptului de deducere este
concepută pentru a asigura o mai mare precizie a deducerilor şi implicit caracterul
neutru al TVA, rezultatul fiind acela că operaţiunile efectuate într-o etapă anterioară
continuă să dea naştere dreptului de deducere numai în măsura în care sunt folosite
pentru livrări supuse TVA.
3.5. Termenul de aplicare a măsurii privind amânarea plăţii TVA în vamă pentru
importurile de bunuri efectuate de persoane care obţin certificate de amânare a plăţii se
prelungeşte până la 31 decembrie 2016. Astfel, se asigură menţinerea nivelulului
încasărilor la bugetul de stat din astfel de operaţiuni. Totodată, se asigură evitarea
evaziunii fiscale în domeniul importurilor şi se menţine facilitatea fiscală de amânare a
plăţii TVA în vamă pentru contribuabilii cu un risc scăzut de fraudă.
4. Titlul VII „Accize şi alte taxe speciale”
4.1. Prin proiectul de act normativ, aditivii cu codurile NC 3811 11 10, 3811 11 90,
3811 19 00 şi 3811 90 00 vor intra sub incidenţa prevederilor privind realizarea
produselor accizabile în antrepozitul fiscal şi circulaţia acestora în regim suspensiv de

accize. Scopul acestei măsuri constă în transpunerea Deciziei 2012/209/UE a Comisiei
şi, implicit, o mai bună monitorizare a aditivilor, reducându-se astfel eventualele riscuri
de evaziune fiscală din acest domeniu.
4.2. Se introduce obligativitatea înregistrării micilor producători de vinuri liniştite
la autoritatea vamală teritorială, înainte de desfăşurarea activităţii de producţie, în
vederea unei bune monitorizări a acestora.
4.3. Preluarea în Codul fiscal a prevederilor din Codul de procedură fiscală prin
care se permite antrepozitarilor autorizaţi pentru producţia de bere să îmbutelieze
băuturi răcoritoare şi apă plată în cadrul antrepozitului fiscal pentru asigurarea unităţii
şi coerenţei prevederilor la nivelul Codului fiscal.
4.4. Se introduce prevederea potrivit căreia antrepozitarul autorizat care produce şi
alte băuturi alcoolice decât berea nu poate beneficia de statul de mic producător de
bere. Astfel, se evită obţinerea unui avantaj competiţional prin comercializarea unei
game diversificate de băuturi alcoolice de către un mic producător de bere care produce
şi alte băuturi alcoolice decât berea pentru asigurarea aplicării corecte a principiului
directivei europene care vizează acordarea de facilităţi pentru micii producători de
bere, nu şi producătorilor de alte băuturi alcoolice, care pe lângă acestea, mai produc şi
bere.
5. Titlul IX2 „Contribuţii sociale obligatorii”
Modificările şi completările în domeniul contribuţiilor sociale obligatorii aduse prin
prezentul proiect cuprind următoarele:
5.1. Se aduc precizări cu privire la salariaţii care au obligaţia depunerii declaraţiei
D 112 şi plăţii contribuţiilor sociale obligatorii, în situaţia în care se obţin venituri din
salarii de la angajatori străini din state terţe care nu au încheiate cu România acorduri
sau convenţii în domeniul securităţii sociale, sau de la angajatori nerezidenţi, din statele
Uniunii Europene care potrivit instrumentelor juridice internaţionale la care România
este parte, datorează în România contribuţiile sociale obligatorii.
5.2. Se clarifică faptul că persoanele prevazute de Legea nr. 263/2010 privind
sistemul unitar de pensii publice, care sunt asigurate în alte sisteme proprii de asigurări
sociale neintegrate în sistemul public de pensii (avocaţi şi sistemul clerical) datorează
contribuţia de asigurări sociale doar la aceste sisteme proprii de asigurări sociale.
5.3. Se clarifică situaţiile în care plătitorii de venit reţin la sursă contribuţiile sociale
obligatorii, reprezentând plăţi anticipate, pentru veniturile realizate din activităţi
independente desfăşurate în baza contractelor civile, încheiate cu contribuabilii care
desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere şi nu au
obligaţie de înregistrare fiscală potrivit legislaţiei în materie.
5.4. Se corelează prevederile Codului fiscal cu cele de la art. 4 alin. (2) şi (3) ‚ art. 6
alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu
modificările şi completările ulterioare, în sensul că se modifică sintagma „casele
judeţene de pensii, şi casele sectoriale de pensii” cu „casele teritoriale de pensii şi
casele sectoriale de pensii” şi se clarifică situaţia asiguraţilor sistemelor neintegrate
sistemului public de pensii.
5.5. Se corectează eroarea existentă la art. 2969 prin eliminarea trimiterii la art. 2963
lit. f) pct. 4 şi pct. 5, efectuâdu-se astfel trimiterea corectă la art. 2963 lit. d).
3. Alte
informaţii

Nu este cazul.

Secţiunea a 3-a
Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ
1. Impactul
macroeconomic
11 Impactul asupra
mediului concurenţial şi
domeniului ajutoarelor
de stat

Nu este cazul.

Propunerea legislativă nu tratează acest aspect.

2. Impactul asupra
mediului de afaceri

Măsurile privind creşterea deducerii suplimentare pentru contribuabilii
care efectuează cheltuieli de cercetare-dezvoltare de la 20% la 50%
contribuie la susţinerea acestora, fiind măsuri de stimulare a creşterii
economice.
Plata TVA la încasarea facturii reprezintă măsura cea mai aşteptată de
mediul de afaceri, constituind principala solicitare a acestuia din ultimii 10
ani.
Măsura va avea un impact pozitiv asupra mediului de afaceri prin:
creşterea capacităţii de redresare a IMM-urilor aflate în situaţii dificile
datorate crizei actuale, eliminarea blocajelor financiare din economie,
reducerea unui factor major de falimentare şi decapitalizare a agenţilor
economici, în special a IMM-urilor, creşterea vitezei de circulaţie a banilor
în economie ca urmare a diminuării blocajelor financiare.

3. Impactul social

Nu este cazul.

4. Impactul asupra
mediului

Nu este cazul.

5. Alte informaţii

Nu au fost identificate.

Secţiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent,
cât şi pe termen lung (pe 5 ani)
- mil. lei Anul curent
Indicatori
Următorii 4 ani
Media pe 5 ani
1
1)
Modificări
ale
veniturilor bugetare,
plus/minus, din care:

2012

2013

a) buget de stat, din
acestea:
(i) impozit pe profit
- majorare limită
cercetare dezvoltare;
(ii) impozit pe venit
(iii) TVA
(iv) accize

-5,4

2014

2015

2016
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b) bugete locale:
(i) impozit pe profit
c) bugetul asigurărilor
sociale de stat:
(i) contribuţii de
asigurări
2)
Modificări
ale
cheltuielilor bugetare,
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din
acestea:
(i) cheltuieli de
personal
(ii) bunuri şi servicii
b) bugete locale:
(i) cheltuieli de
personal
(ii) bunuri şi servicii
c) bugetul asigurărilor
sociale de stat:
(i) cheltuieli de
personal
(ii) bunuri şi servicii
3) Impact financiar,
plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale ca
urmare a modificarilor
vizând impozitele şi
taxele locale
4) Propuneri pentru
acoperirea
creşterii
cheltuielilor bugetare
5) Propuneri pentru a
compensa reducerea
veniturilor bugetare
6) Calcule detaliate
privind
fundamentarea
modificărilor
veniturilor
şi/sau
cheltuielilor bugetare
7) Alte informaţii

Secţiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Măsuri normative necesare pentru
aplicarea prevederilor proiectului de
act normativ
a) acte normative în vigoare ce vor fi
modificate sau abrogate, ca urmare
a intrării în vigoare a proiectului de
act normativ;
b) acte normative ce urmează a fi
elaborate în vederea implementării
noilor dispoziţii
2) Conformitatea proiectului de act
normativ cu legislaţia comunitară în
cazul proiectelor ce transpun
prevederi comunitare
3) Măsuri normative necesare
aplicării directe a actelor normative
comunitare
4) Hotărâri ale Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene

5) Alte acte normative şi/sau
documente internaţionale din care
decurg angajamente

6) Alte informaţii

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal aprobate prin HG nr. 44/2004, cu
modificările şi completările ulterioare.
Nu este cazul.

Modificările legislative sunt în conformitate cu legislaţia
comunitară.
Nu este cazul.
Modificările legislative nu contravin jurisprudenţei Curţii de
Justiţie a Uniunii Europene.
În domeniul TVA, proiectul transpune art. 4 din Directiva
2008/8/CE de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce
priveşte locul de prestare a serviciilor şi Directiva 2010/45/CE
de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul
comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce priveşte
normele privind facturarea.
Pentru a evita declanşarea procedurii de infringement având în
vedere declanşarea împotriva României a primei etape a fazei
precontencioase a acţiunii în constatarea neîndeplinirii
obligaţiilor care îi revin în temeiul Directivei 2006/112/CE,
s-a impus compatibilizarea legislaţiei naţionale cu prevederile
Directivei 2006/112/CE în ceea ce priveşte regimul TVA
aferent bunurilor lipsă în gestiune.
Accize şi alte taxe speciale:
Potrivit prevederilor art. 288 din Tratatul privind funcţionarea
Uniunii Europene, decizia Comisiei Europene este obligatorie
în toate elementele sale.
Prezenta ordonanţă transpune în legislaţia naţională Decizia
de punere în aplicare 2012/209/UE a Comisiei privind
aplicarea dispoziţiilor în materie de controale şi circulaţie din
Directiva 2008/118/CE a Consiliului în cazul anumitor aditivi,
în conformitate cu articolul 20 alineatul (2) din Directiva
2003/96/CE a Consiliului.
Nu este cazul.

Secţiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1) Informaţii privind procesul de

consultare
cu
organizaţii
neguvernamentale,
institute
de
cercetare şi alte organisme implicate
2)
Fundamentarea
alegerii
organizaţiilor cu care a avut loc
consultarea, precum şi a modului în
care activitatea acestor organizaţii
este legată de obiectul proiectului de
act normativ
3) Consultările organizate cu
autorităţile administraţiei publice
locale, în situaţia în care proiectul de
act normativ are ca obiect activităţi
ale acestor autorităţi, în condiţiile
Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 Nu este cazul.
privind procedura de consultare a
structurilor
asociative
ale
autorităţilor administraţiei publice
locale la elaborarea proiectelor de
acte normative
4) Consultările desfăşurate în cadrul
consiliilor
interministeriale,
în
conformitate
cu
prevederile
Nu este cazul.
Hotărârii Guvernului nr. 750/2005
privind
constituirea
consiliilor
interministeriale permanente
5) Informaţii privind avizarea de
către:
a) Consiliul Legislativ

Proiectul de act normativ se avizează de către Consiliul
Legislativ.

b) Consiliul Suprem de Apărare a
Nu este cazul.
Ţării
Proiectul de act normativ se avizează de către Consiliul
c) Consiliul Economic şi Social
Economic şi Social.
d) Consiliul Concurenţei

Nu este cazul.

e) Curtea de conturi

Nu este cazul.

6) Alte informaţii

Nu este cazul.

Secţiunea a 7-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ
În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind
1) Informarea societăţii civile cu
transparenţa decizională în administraţie publică, propunerea
privire la necesitatea elaborării
legislativă a fost afişată pe pagina de Internet a Ministerului
proiectului de act normativ
Finanţelor Publice, pentru dezbatere publică.
2) Informarea societăţii civile cu Nu este cazul.

privire la eventualul impact asupra
mediului în urma implementarii
proiectului de act normativ, precum şi
efectele asupra sănătăţii şi securităţii
cetăţenilor sau diversităţii biologice
Nu este cazul.
3) Alte informaţii

Secţiunea a 8-a
Măsuri de implementare
1) Măsurile de punere în aplicare a
proiectului de act normativ de către
autorităţile administraţiei publice
Nu este cazul.
centrale şi/sau locale – înfiinţarea
unor noi organisme sau extinderea
competenţelor instituţiilor existente
Nu este cazul.
2) Alte informaţii
Având în vedere cele prezentate, am elaborat proiectul de Ordonanţă pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, pe care îl supunem spre aprobare.
VICEPRIM-MINISTRU,
MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE,
FLORIN GEORGESCU

AVIZĂM FAVORABIL
MINISTRUL ECONOMIEI, COMERŢULUI
ŞI MEDIULUI DE AFACERI
DANIEL CHIŢOIU

MINISTRUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
MARIANA CÂMPEANU

MINISTRUL SĂNĂTĂŢII
VASILE CEPOI

MINISTRUL AFACERILOR EUROPENE
LEONARD ORBAN

MINISTRUL JUSTIŢIEI
VICTOR-VIOREL PONTA

