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CONSILIUL ECONOMiC SI SOCIAL
..... .......................

Ziua....

Ştirnate domnule Preşedinte,
Vă transmitem, ataşat, în vederea obţinerii avizului Consiliuiui
Economic şi Sociai conform Legii nr.248/2013 privind organizarea şi
funcţionarea Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, proiectul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal şi a
Legii contabilităţii nr. 82/i991.
Totodată, vă facem cunoscut că proiectul menţionat mai sus a fost
analizat în cadrul şedinţei Comisiei de dialog social constituite la nivelul
Ministerului Finanţelor desfăşurate în data de 09.02.2021
Cu deosebită consideraţie,

p. MINISTRUL FINANŢELOR
SECRETAR DE STAT
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Vă transmitem, ataşat, în vederea obţinerii avizului Consi îului Economic si
Social conform Legii nr.248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului
Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, proiectul
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii contabilităţii nr. 82/1991.
Totodată, vă facem cunoscut că proiectul menţionat mai sus a fost analizat în
cadrul şedinţei Comisiei de dialog social constituite la nivelul Ministerului Finanţelor
desfăşurate
în data de 09.02.2021
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CONSILIUL ECONOMIC SI SOCIAL

» Nr...#4,.....
NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1
Titlul actului normativ

’

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Leoii
contabilităţii nr. 82/1991
”

Secţiunea a 2-a
MoirvuTemltarTrprezemuIurâHnorm^^^^
1. Descrierea situaţiei actuale
I. Reglementări fiscale
1.1 Impozit pe profit
începând cu 1 ianuarie 2021, potrivit art. 25 alin. (4) lit. f) din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sunt considerate nedeductibile, la calculul
rezultatului fiscal, cheltuielile înregistrate de contribuabilii plătitori de impozit pe profit care
derulează
cu o persoană situată într-un stat care, la data înregistrării cheltuielilor, este
. , , tranzacţii
,
inclus in anexa I şi/sau anexa II din Lista UE a jurisdicţiilor necooperante în scopuri fiscale. Aceste
stabiliţe_Je.ConsiJi.uJ_Ujaiunii...EuroDene-unTiărind-..ohiRr,riv.i.iJ-4<x-^Asr.Hraj-are--apracticilor fiscale abuzive la nivel internaţional.
i..,.
în contextul în care reprezentanţii mediului de afaceri din unele state listate în anexa I şi II
au susţinut reanalizarea sferei de aplicare a acestor prevederi, din perspectiva aplicării măsurii atât
importurilor de bunuri şi servicii sau altor operaţiuni, cât şi exporturilor acestora, evidenţiind şi
afectarea financiară a unor afaceri desfăşurate în România, se propune modificarea acestor
prevederi.

1.2 Impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii
1.2.1 . în prezent, îri cazul veniturilor din salarii, sunt venituri neimpozabile şi nu se cuprind în ba^
de calcul al contribuţiilor sociale obligatorii, veniturile reprezentând cadouri în bani şi/sau în
natură, inclusiv tichete cadou, oferite salariaţilor, cât şi cele oferite pentru copiii minori ai acestora,
precum şi contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada
concediului de odihnă pentru salariaţii proprii şi membrii de familie ai acestora, acordate de
angajator pentru salariaţii proprii sau alte persoane, astfel cum este prevăzut în contractul de
muncă.
Contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada
concediului, pentru^salariaţii proprii şi membrii de familie ai acestora, acordate de angajator, astfel
cum este prevăzut în contractul de muncă, sunt neimpozabile, în măsura în care valoarea totală a
acestora nu depăşeşte într-un an fiscal nivelul unui câştig salarial mediu brut utilizat la
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul în care au fost acordate.
De asemenea, reprezintă venituri salariale impozabile şi nu se cuprind în baza de calcul al

contribuţiilor sociale obligatorii, contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de tratament, inclusiv
transportul, pe perioada concediului pentru salariaţii proprii şi membrii de familie ai acestora,
acordate de angajator dacă aceste venituri sunt primite în baza unor legi speciale şi finanţate din
buget.
1.2.2. în prezent, termenul de depunere a declaraţiei anuale de venit pentru asocierile fără
personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale, în cazul
contribuabililor care realizează venituri din activităţi agricole impuse pe baza normelor de venit, în
cadrul unei asocieri fără personalitate juridică este „până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a
anului curent pentru anul anterior”.
Contribuabilii care realizează venituri din activităţi agricole impuse pe baza normelor de venit au
obligaţia de a depune anual, pentru veniturile anului în curs, declaraţia unică privind
impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, până la data de 25
mai, inclusiv, a anului de realizare a venitului.
-în-cazuiiTTcare activitatea“se"desfăşoaiă'tff'cadful M'eîlisdcrerî‘fară pefsonăntăfejurldrcFăs^^^
desemnat are obligaţia depunerii declaraţiei anuale de venit pentru asocierile ără personalitate
juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale, pentru îndeplinirea obligaţiilor
asociaţiei faţă de autorităţile publice. Totodată, asociatul desemnat are obligaţia transmiterii către
fiecare membru asociat a informaţiilor referitoare la venitul impozabil ce îi revine corespunzător
cotei de distribuire din venitul impozabil calculat la nivelul asocierii. Informaţiile transmise sunt
neceşare în vederea îndeplinirii obligaţiilor individuale ale fiecărui mebru al asociaţieij
respectiv pentru completarea declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale
datorate de persoanele fizice.
Având în vedere reglementările actuale, se impune corelarea termenelor de depunere a celor două
declaraţii, detenninată de necesitatea transmiterii informaţiilor cu privire la datele declarate de
asociaţie pentru membri asociaţi, înainte de termenul de depunere a declaraţiei unice privind
impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice de către fiecare membru
■■aso.ciat.-X>eDtru elimlnacea..disfunctional.itâţi-lQr-în îndeplinirea-nhlîgaţiilnr-.deelarat-ive--alefiecăruf-membru asociat.
1.2.3. Corelări de natură tehnică
1.3 Taxa pe valoarea adăugată
1.3.1. Potrivit prevederilor art. 282 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, astfel cum a fost modificat
prin art. I pct. 158 din Legea nr. 296/2020, începând cu 1 ianuarie 2021, persoanele impozabile a
căror cifra de afaceri in anul calendaristic precedent şi în anul în curs nu a depăşit plafonul de
4.500.000 lei pot opta pentru aplicarea sistemului TVA la încasare. Potrivit noilor prevederi, aceste
persoane pot aplica sistemul începând cu prima zi a perioadei fiscale următoare celei în care şi-au
exercitat opţiunea.
Cu toate acestea, în prezent nu se poate aplica sistemul TVA la încasare în noile condiţii
prevăzute de Legea 296/2020, respectiv prin raportare la noul plafon de 4.500.000 lei şi cu
posibilitatea exercitării opţiunii pentru aplicarea sistemului oricând în cursul anului, întrucât la art.
282 din Codul fiscal există o serie de referiri la vechiul plafon de 2.250.000 lei, iar la art. 324 se
prevede în continuare că notificarea pentru aplicarea sistemului se depune până la 25 ianuarie
inclusiv a fiecărui an, iar sistemul se aplică din prima zi a perioadei fiscale următoare celei în care
şi-au exercitat opţiunea.
Prin urmare, pentru respectarea intenţiei de reglementare care a stat la baza modificării
prevederilor art. 282 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal prin Legea 296/2020 este necesară modificarea

şi a altor prevederi din Codul fiscal.
II. Reglementări contabile
Legea contabilităţii nr. 82/1991 prevede categoriile de entităţi obligate să organizeze şi să conducă
contabilitatea financiară, potrivit legii.
Reglementările contabile aplicabile entităţilor se emit de Ministerul Finanţelor, respectiv de către
Banca Naţională a României sau Autoritatea de Supraveghere Financiară, în funcţie de domeniul
de activitate supus reglementării contabile.
Situaţiile financiare anuale prevăzute de legea contabilităţii reprezintă documentele oficiale de
prezentare a activităţii economico-fmanciare ale entităţii raportoare. Aceste raportări, întocmite
conform reglementărilor contabile aplicabile, sunt situaţii cu scop general.
Situaţiile fîhăhcîăfe ănuăre, ale "căror compohente" sunt "prevăzute de reglementări îe contabile
aplicabile, sunt întocmite de entităţi atât pentru exerciţiul financiar de raportare, cât şi în alte
situaţii prevăzute de lege.
Conform prevederilor actuale cuprinse în legea contabilităţii:
• persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai
rnultor şedli. pennaiiente în .România, ..precum şi persoanele juridice străine care au locul de
exercitare a conducerii efective în România, nu sunt menţionate expres în aria de aplicabilitate a
legii;
• în categoria entităţilor care intră în sfera de reglementare contabilă a BNR, conform legislaţiei
specifice aplicabile, nu sunt cuprinse expres schemele de garantare a depozitelor supravegheate de
Banca Naţională a României;
• sub aspectul reorganizărilor juridice efectuate conform legii, care pot impune auditarea
siţyMiilQL. financiare.. aou.aIe...„suat.meiitionate--expres-.doai!-ca7:urJJe--de-fi-i7-H-i-np:-..4UM.7.a4^..^p^.]-lichidare;
• nu sunt reglementate condiţiile în care informaţiile cuprinse în situaţiile financiare
anuale/raportările contabile anuale existente în baza de date
Ministerului Finanţelor pot fi
transmise de minister în baza unor protocoale de colaborare;
• în categoria faptelor care constituie contravenţii nu este cuprinsă nedepunerea situaţiilor
financiare interimare sau a rapoartelor care însoţesc situaţiile financiare anuale, respectiv situaţiile
financiare anuale consolidate.
1'. In cazul proiectelor de acte normative care transpun legislaţie comunitară sau creează cadrul
pentru aplicarea directă a acesteia, se vor specifica doar actele comunitare în cauză, însoţitei
elementele de identificare ale acestora
2. Schimbări preconizate
1. Reglementări fiscale
2.1 Impozit pe profit
Luând în considerare şi modalitatea de implementare a măsurilor privitoare la nededucerea
cheltuielilor de către unele state membre, şi în acest context pentru menţinerea competitiviţăţii
fiscale a contribuabililor români, se propune menţinerea nedeductibilităţii la calculul rezultatului

fiscal a cheltuielilor înregistrate de contribuabilii plătitori de impozit pe profit care efectuează
tranzacţii cu o persoană situată într-un stat care, la data înregistrării cheltuielilor, este inclus în
anexa I din Lista UE a jurisdicţiilor necooperante în scopuri fiscale. De asemenea, se propune
completarea acestor prevederi cu precizări privind tranzacţiile care intră în sfera de aplicare,
respectiv faptul că măsura se aplică pentru tranzacţiile efectuate începând cu data de 1 ianuarie
2021 şi numai în situaţia în care cheltuielile sunt efectuate ca urmare a unor tranzacţii care nu au
un scop economic. în acest context, potrivit pct. 4 al titlului I din Hotărârea Guvernului nr. 1/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare, prin tranzacţie fără scop economic se înţelege orice
tranzacţie/activitate care nu este destinată să producă avantaje economice, beneficii, profituri şi
care determină, în mod artificial ori conjunctural, o situaţie fiscală mai favorabilă.
Ţinând cont de sistemele de calcul ale impozitului pe profit, respectiv trimestrial/anual, precum
şi faptul că, rezultatul fiscal se calculează cumulat de la începutul anului fiscal, se propun reguli
■fiscale tranzitoritŢiBntra'ap1îcaTgă“untfârlăTegîmmuîfîscărăîereTtl:he^^^^^^
începutul anului 2021, pentru tranzacţiile cu statele din anexa II, în sensul că acestea sunt cheltuieli
deductibile, potrivit prevederilor art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare.
Neadoptarea măsurii de revizuire a regimului fiscal al cheltuielilor, pentru determinarea
impozitului pe profit, ar conduce la afectarea financiară a unor afaceri desfâşurate în România,
care implică.trănzacţii cu..o persoană .situată -într^un stat inclus în anexa II şi care-reprezintă
furnizori tradiţionali de bunuri şi servicii pentru o categorie importantă de contribuabili.
2.2 Impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii
2.2.1. Modificarea reglementărilor privind veniturile din salarii, neimpozabile şi care nu se cuprind
în baza de calcul al contribuţiilor sociale obligatorii, astfel:
■.■r-CLiJB.inarea,slatagnieL''//ej3ij/toă-"înx:azu]-venjti]r-i.lQr-n&irnpo7abil<»-rf^ppe?^ntând-gontraTah33ren:
serviciilor turistice şi/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului de odihnă,
pentru salariaţii proprii şi membrii de familie ai acestora, având în vedere situaţiile în care
angajatorul poate deconta contravaloarea acestor servicii şi în alte perioade decât cea a
concediului de odihnă (concediului medical sau recuperare, ş.a);
- extinderea acordării avantajelor neimpozabile prin completarea posibilităţii acordării acestora
conform regulamentelor interne.
De asemenea, se clarifică tratamentul fiscal aplicabil veniturilor de natură salarială neimpozabile
şi care nu se cuprind în baza de calcul al contribuţiilor sociale obligatorii în cazul celor primite în
baza unor legi speciale şi/sau finanţate din buget. în sen.sul neimpnzitării şi npinnlnH^^r;; tn
de calcul al contribuţiilor sociale obligatorii a contravalorii serviciilor turistice şi/sau de tratament,
inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru angajaţii proprii şi membrii de familie ai
acestora acordate de angajator, în măsura în care valoarea totală a acestora, într-un an fiscal,
pentru fiecare angajat, nu depăşeşte nivelul unul câştig salarial mediu brut utilizat la
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul în care au fost acordate, pentru
aplicarea unui regim fiscal unitar tuturor beneficiarilor unor astfel de avantaje.
2.2.2. în cazul contribuabililor care realizează venituri din activităţi agricole impuse pe baza
normelor de venit în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, se propune ca termenul de
depunere a declaraţiei anuale de venit pentru asocierile fâră personalitate juridică şi entităţi
supuse regimului transparenţei fiscale să fie până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului
curent.
Măsura are în vedere corelarea termenelor de depunere a declaraţiei anuale de venit pentru

I

I

Kră personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale cu
termenul de depunere a declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi cLtriLţiile sociale
datorate de persoanele fizice de către fiecare membrS asociat, penTu dLinârea
disfiincţionalitaţilor in îndeplinirea obligaţiilor declarative ale fiecărui membru asociat
-f
^
« declaraţiei anuale de venit
pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparentei fiscale

prevM la a„.10_7 ali„.(5) ,1 art.i25 alin,(4) din Codul fiscal sâ fie pl4î dardc' istrmi
2021 inclusiv, avand m vedere necesitatea adaptării formularului ca urmare a modificărilor
introduse prin Legea nr.296/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind
Codul fiscal. în cadrul aceluiaşi termen, asociatul desemnat are obligaţia transmiterii către fiecare
membru asociat a informaţiilor referitoare la venitul impozabil/venitul net/pierderea ce îl revine
corespunzător cotei de distribuire din venitul impozabil calculat la Nivelul asocierii
sau
corespunzător cotei de participare, conform contractului de asociere, după caz.
■ 2.-2r3v-Gorelărrde •natnrărelintcâ":
^
precizarea că persoanelor fizice care realizează în
mania venituri din salam şi asimilate salariilor ca urmare a contractelor de muncă încheiate cu
ngajatori care nu sunt rezidenţi fiscali români le sunt aplicabile prevederile art. 82 din Codul
fiscal, pentru claritatea textului de lege şi pentru corelarea cu prevederile art. 78 alin. (2') lit. b);
la c^ntribuţia de as
aSSr%rT''contribuţia de asigurări sociale, în cazll
avantajelor in bani şi/sau in natură primite de la terţi ca urmare a prevederilor contractului
ndividual de muncă, a unui raport de serviciu, act de detaşare sau a unui statut special prevăzut de
lege ori a unei relaţii contractuale intre părţi, în vederea reglementării în mod unitar a prevederilor
privind calculul şi declararea contribuţiilor sociale obligatorii;
sintagmei „angajatori care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanţă în
—L^.offlâtij^CU-^iBtagma-,-nii-^Bnt-rezidenţi-flscati-ronTfinfttn~câzul'^vantai^lufgg------------------natura salariaJă
m bani şi/sau în natură primite de la terţi;
''«'Citurile neimpozabile şi care nu se cuprind în baza de calcul a contribuţiilor
sociale obhgatorii, acordate de angajator în condiţiile prevăzute la art.76 alin.(4) lit.a) si
art. 142
lit. bj din Codul fiscal, în sensul acordării acestora în baza contractului de
muncă sau astfel cum
este prevăzut în regulamentul intern.
2.3 Taxa pe valoarea adăugată

iHUpIiiiill

Astfel, prin Legea nr. 296/2020 au fost modificate doar prevederile art. 282 alin. (3) lit. a) din
^cA
sensul majorării plafonului pentru aplicarea sistemului TVA la încasare de la
2.250 000 lei la 4.500.000 lei, însă această modificare este anulată de celelalte prevederi ale
Codului fiscal care se referă la plafonul de 2.250.000 lei, în special de prevederile art. 282 alin. (4)
instituirea unei reguli speciale care să permită continuarea aplicării
sternului TVA la încasare de către persoanele impozabile care ar trebui să fie radiate din Registrul
persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare începând cu data de 1 martie 2021 în
c^aceea i dat^^
eligibile pentru aplicarea sistemului potrivit noilor reguli, începând

In lipsa efectuării acestor corelări tehnice, ar persista echivocul prevederilor legale privind
plafonul aplicabil, generând confuzie la nivelul persoanelor impozabile care doresc să aplice
sistemul TVA la încasare şi nu ar fi respectată intenţia de reglementare care a stat la baza majorării
plafonului.
II. Reglementări contabile
Prin prezentul proiect de act normativ se propun următoarele:
• completarea prevederilor legii contabilităţii sub aspectul ariei de aplicabilitate a acesteia,
prin menţionarea expresă a persoanelor juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul
unui sediu permanent/mai multor sedii permanente în România, precum şi a persoanelor juridice
străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România;
• reformularea prevederilor cu privire Ia entităţile pentru care reglementările contabile sunt
emise de către BNR, în condiţiile în care există unele categorii de entităţi care nu sunt prevăzute
• expres-de-}egea-conta*rlTtâţii.-Srarcompletăte,Tnm6î'cofespunz^^^
persoane
juridice de interes public obligate, potrivit legii, să auditeze situaţiile financiare anuale;
• reformularea, pentru claritate, a prevederilor referitoare la situaţiile în care poate interveni
reorganizarea persoanei juridice, caz în care se impune întocmirea de situaţii financiare;
• introducerea unor prevederi prin care se stabilesc condiţiile în care informaţiile cuprinse în
situaţiile financiare anuale/raportările contabile anuale existente în baza de date a Ministerului
?inanţelpr ppţ fi transmise.de minister în baza unor protocoale de colaborare;................ -...
• completarea prevederilor legii cu aspecte referitoare Ia sancţiunile aplicabile în cazul unor
contravenţii.
3. Alte informaţii
Nu este cazul.
Secţiunea a 3-a
—---- bnpactuţrSO&iC)reconp>mio-.flJ-proieoti-iltii-ripirar,-i~pTTrmfyţ-ty"--=--

1. Impact macro-econom ic
1’ Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniul ajutoarelor de stat
Nu este cazul.
2. Impact asupra mediului de afaceri
Impactul măsurilor asupra .mediului de .afarpri pctp .fravrirohiţ^riţ,

aplicării sistemului TVA la încasare.
2'. Impactul asupra sarcinilor administrative
2^. Impactul asupra întreprinderilor mici şi mijlocii

3. Impact social
Nu este cazul.
4. Impact asupra mediului
Nu este cazul.

Ci ca

pusibilliaţil

5. Alte informaţii
Nu este cazul.
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)
Indicatori

2021

1

2

1. Modificări ale veniturilor
bugetare, în plus/minus
a) buget de stat, din acestea:
(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit
b) bugete locale:
(i) impozit pe profit
c) bugetul asigurărilor sociale de
stat:
(i) contribuţii de ăsi^rări
2. Modificări ale cheltuielilor
bugetare, în plus/minus
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
a) buget de stat
b) bugete 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

Următorii patru ani
3

4

5

6

Secţiunea a 5-a
Efectele prezentului act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor prezentului act normativ:

- mii lei Media pe
patru ani
7

a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a
prezentului act normativ
b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 1/2016
Ordinele prevăzute la art. II pct. 18 din proiectul ordonanţei de urgenţă.

1Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice
.Nu,, este.cazul

............. - -..... ........... .................... -......... *................... .... -.... -................

2. Conformitatea prezentului act normativ cu legislaţia comunitară în materie cazul proiectelor ce
transpun prevederi comunitare
Nu este cazul.
3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare.
Nu este cazul
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene
Nu este cazul
Alte^acte-normatrye şr sau dooumenfc irttefliaţionale diircare decurg angajamente
Nu este cazul
6. Alte informaţii
Nu este cazul
Secţiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării prezentului act normativ
1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvemamentale, institute de
cercetare şi alte organisme implicate
Prezentul proiect de act normativ a fost dezbătut în cadrul Comisiei de dialog social constituită la
nivelul Ministerului Finanţelor în şedinţa din data de 09.02.2021

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a modului în
care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul prezentului act normativ
Nu este cazul
3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care prezentul

are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr.
1/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei
publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative.
Nu este cazul
4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate
cu prevederile

Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente
Nu este cazul
5. Informaţii privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ - Proiectul de act normativ se avizează de Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi

Proiectul de act normativ a fost avizat de Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul cu avizul
de oportunitate transmis cu adresa nr; 28A/G9.02.2021.........
.................. -................
6. Alte informaţii
Nu este cazul

Secţiunea a 7-a
^^A6tjvk4ţf-de4nformgtg-pablidăpn'TOid^1ă^^
şi implementarea prezentului act normativ
I. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării prezentului act normativ
Prezentul act normativ a fost elaborat cu aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 nrivind
transparenţa decizională în administraţia publică.
Proiectul de act normativ s-a publicat pe site-ul Ministerului Finanţelor la data de 04 02 2021 si s-a
dezbătut în cadrul Comisiei de Dialog Social la care au participat reprezentanţi ai organismelor
interesate!

2. Informarea societăţii civile cu privire Ia eventualul impact asupra mediului în urma
smfcn™e^"vţ"
normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor
Nu este cazul
3. Alte informaţii
Nu este cazul

Secţiunea a 8-a
Măsuri de implementare
1. Măsurile de punere în aplicare a prezentului act normativ de către autorităţile administraţiei
publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor
instituţiilor existente
Nu este cazul
2. Alte informaţii
Nu este cazul

Faţă de cele prezentate, a fost promovat prezentul proiect de ordonanţă de urgenţă pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii contabilităţii nr.
__ 52//PP/,.pe_careiljupunem spre aprobare,------------------------------- ---
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Ziua^.^
Ordonanţă de urgenţă '
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii
contabilităţii nr. 82/1991

"

!

Având în vedere necesitatea reviznirii misurii de stabilire a regimului feca! aferent

^

unor cheltuteli înregistrate de contribuabilii plătitori de impozit pe profit care derulează
tranzactu cu o persoana situată î„tr-u„ stat care, la data înregistrării cheltuielilor, iste Inclus în
anexa I sau anexa II din Lista UE a jurisdicţiilor necooperante în scopuri fiscale.
Ţinând cont de susţinerile reprezentanţilor mediului

de afaceri care efectuează
tranzacţii cu unele state listate în anexa I şi II privind reanalizarea sferei de aplicare
nedeductibilităţii cheltuielilor înregistrate de aceşti contribuabili plătitori de
impozit pe profit.
Şl in contextul necesităţii dezvoltării cooperării economice,
Ţinând cont de n ecesitatea corelării prevederilor existente privind veniturile din salarii
Şl asimilate salariilor, neimpozabile, cu reglementările similare privind veniturile care nu intra
în baza de calcul al contribuţiilor de asigurări sociale obligatorii, referitor la contravaloarea
serviciilor turistice şi/sau de tratament, inclusiv transportul, acordate de angajator pe perioada
concediului, pentru angajaţii proprii şi membrii de familie ai acestora, primite în baza'unor
legi speciale şi/sau finanţate din buget şi pentru aplicarea unui tratament fiscal unitar.
Luând în considerare necesitatea corelării termenului de de

punere a declaraţiei anuale

de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi

supuse regimului transparenţei
fiscale cu termenul de depunere a declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile
sociale datorate de persoanele fizice, în cazul contribuabililor
care realizează venituri din
activităţi agricole pentru care venitul anual se stabileşte pe baza normelor de venit,
Luând în considerare necesitatea efectuării

unor corelări în vederea asigurării aplicării
unitare a reglementărilor fiscale cu privire la impozitul pe venit şi contribuţiile sociale’
obligatorii.
Având în vedere că începând cu 1 ianuarie 2021 ar fi trebuit să

se aplice noul plafon
pentru aplicarea sistemului TVA la încasare de 4.500.000 lei şi să fie posibilă exercitarea •
opţiunii pentru aplicarea acestui sistem oricând în timpul anului, şi întrucât prin Legea nr.
296/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fi

scai nu au fost

modificate toate prevederile Codului fiscal

necesare în vederea implementării acestor măsuri,
tn vederea respectării mten(iei de reglementare care a stat la baza modificării art. 282

din Codul fiscal prin Ugea nr. 296/2020, precum şi pentru eliminare, echivocului din
1

'

cuprinsul Codului fiscal generat de coexistenţa unor prevederi diferite care se raportează atât
la noul plafon, cât şi la plafonul de 2.250.000 lei,
Având în vedere necesitatea menţionării exprese în aria de aplicabilitate a prevederilor
Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
persoanelor juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu
permanent/mai multor sedii permanente în România, precum şi a persoanelor juridice străine
care au locul de exercitare a conducerii efective în România, pentru corelare cu prevederile
Codului fiscal, astfel încât să nu rămână entităţi în afara ariei de reglementare contabilă.
Ţinând cont de necesitatea actualizării prevederilor legii contabilităţii în funcţie de
modificările aduse unor acte normative, cu incidenţă asupra raportărilor contabile, precum şi
de importanţa eficientizării modului de implementare a anumitor atribuţii ce revin
Ministerului Finanţelor în ceea ce priveşte asigurarea transparenţei informaţiilor cu caracter
public, precum şi a schimbului de informaţii necesare realizării atribuţiilor altor instituţii.
Ţinând seama de importanţa introducerii unor prevederi prin care să fie stabilite
condiţiile în care informaţiile cuprinse în situaţiile financiare anuale/raportările contabile
anuale existente în baza de date a Ministerului Finanţelor pot fi transmise de minister în baza
unor protocoale de colaborare,
Având în vedere atribuţia Ministerului Finanţelor de a încheia protocoale de schimb de
informaţii şi documente, precum şi de colaborare cu ministere, instituţii publice şi cu alte
organizaţii, potrivit competenţelor atribuite,
Ţinând cont că neadoptarea măsurii de revizuire a regimului fiscal al cheltuielilor,
pentru determinarea impozitului pe profit, ar conduce la afectarea financiară a unor afaceri
desfăşurate în România, care implică tranzacţii efectuate cu o persoană situată într-un stat
inclus în anexa 1 şi II şi care reprezintă furnizori tradiţionali de bunuri şi servicii pentru o
categorie importantă de contribuabili.
Ţinând seama de faptul că nepromovarea reglementărilor în dnmeniul impr>7itiiiiii pp
venit şi al contribuţiilor sociale obligatorii ar avea consecinţe negative, în sensul în care:
-

nepromovarea măsurii privind corelarea prevederilor impozitului pe venit cu cele
privind

contribuţiile

sociale

obligatorii

pentru

veniturile

reprezentând

contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de tratament, inclusiv transportul,
acordate de angajator pe perioada concediului, pentru angajaţii proprii şi membrii
de familie ai acestora, primite în baza unor legi speciale şi/sau finanţate din buget,
ar genera dificultăţi privind aplicarea tratamentului fiscal,
2

-

necorelarea dintre termenul de depunere a declaraţiei anuale" de venit pentru
asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei''
fiscale, în cazul veniturilor din activităţi agricole pentru care venitul, anual se
stabileşte pe baza normelor de venit şi termenul de depunere a declaraţiei Unice
privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de,persoanele fizice, ar
conduce la disfuncţionalităţi în îndeplinirea obligaţiilor

declarative ale

contribuabililor,
necorelarea reglementărilor fiscale cu privire la impozitul pe venit şi
contribuţiile sociale obligatorii în cazul avantajelor în bani şi/sau în natură primite
de la terţi, ar conduce la îndeplinirea obligaţiilor privind calculul, declararea şi
plata acestor obligaţii fiscale în mod neunitar, generând confuzie în rândul
plătitorilor şi beneficiarilor acestor venituri,
întrucât în lipsa efectuării corelărilor tehnice

necesare, ar persista echivocul
prevederilor legale privind plafonul aplicabil, generând confuzie la nivelul persoanelor
impozabile care doresc să aplice sistemul TVA la încasare şi nu ar fi respectată intenţia de
reglementare care a stat la baza majorării plafonului.
în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi
constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată.

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
Art. I. - Legea nr. 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 după cum urmează:

1.

La articolul 25 alineatul (4), litera f) se modifică şi vă avea următorul

cuprins:
„f) cheltuielile privind tranzacţiile efectuate cu o persoană situată înfr-un stat care, la
data înregistrării cheltuielilor, este inclus în anexa I din Lista UE a jurisdicţiilor necooperante
3
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în scopuri fiscale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, pentru tranzacţiile
efectuate începând cu data de 1 ianuarie 2021, numai în situaţia în care cheltuielile sunt
efectuate ca urmare a unor tranzacţii care nu au un scop economic;”

2. La articolul 76 alineatul (4), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
”a) ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru bolile grave şi incurabile, ajutoarele
pentru dispozitive medicale, ajutoarele pentru naştere/adopţie, ajutoarele pentru pierderi
produse în gospodăriile proprii ca urmare a calamităţilor naturale, veniturile reprezentând
cadouri în bani şi/sau în natură, inclusiv tichete cadou, oferite salariaţilor, cât şi cele oferite
pentru copiii minori ai acestora, contravaloarea transportului la şi de la locul de muncă al
salariatului, contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de tratament, inclusiv transportul, pe
perioada concediului, pentru salariaţii proprii şi membrii de familie ai acestora, acordate de
angajator pentru salariaţii proprii sau alte persoane, astfel cum este prevăzut în contractul de
muncă sau în regulamentul intern.
Nu sunt impozabile nici veniturile de natura celor prevăzute mai sus, realizate de persoane
fizice, dacă aceste venituri sunt primite în baza unor legi speciale şi/sau finanţate din buget, cu
excepţia indemnizaţiilor de vacanţă acordate potrivit legii.
în cazul cadourilor în bani şi/sau în natură, inclusiv tichetele cadou, oferite de angajatori,
veniturile sunt neimpozabile, în măsura în care valoarea acestora pentru fiecare persoană în
parte, cu fiecare ocazie din cele de mai jos, nu depăşeşte 150 lei;
(i) cadouri oferite angajaţilor, precum şi cele oferite pentru copiii minori ai acestora, cu
ocazia Paştelui, Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor culte religioase;
(ii) cadouri oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie;
(iii) cadouri oferite angajaţilor în beneficiul copiilor minori ai acestora cu ocazia zilei de 1
iunie.
Contravaloarea serviciilor turistice si/sau de tratament, itv-liKiiv transportul, pe perioada
concediului, pentru angajaţii proprii şi membrii de familie ai acestora, acordate de angajator,
astfel cum este prevăzut în contractul de muncă, regulamentul intern sau primite în baza unor
legi speciale şi/sau finanţate din buget, sunt neimpozabile, în măsura în care valoarea totală a
acestora nu depăşeşte într-un an fiscal, pentru fiecare angajat, nivelul unui câştig salarial
mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul în care au
fost acordate;”
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3. La articolul 78 alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(1) Beneficiarii de venituri din salarii şi asimilate salariilor datorează

un impozit lunar,
final, care se calculează şi se reţine la sursă de către plătitorii de venituri,
cu excepţia
persoanelor fizice care realizează în România venituri din salarii şi asimilate salariilor
ca amare a contractelor de mancă încheiate ea angajatori care na sânt reaidenji fiscali
români, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 82.”
4. La articolul 78 alineatul (2>), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
”b) plătitorilor de venituri rezidenţi fiscali români, când avantajele în bani şi/sau în natură sunt
acordate de alte entităţi decât angajatorul, cu excepţia situaţiei persoanelor fizice

care
realizează în România venituri din salarii şi asimilate salariilor ca urmare a contractelor de
muncă încheiate cu angajatori care nu sunt rezidenţi fiscali români, pentru care sunt aplicabile
prevederile art. 82.”

5. La articolul 107, prima teză a alineatului (5) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
”(5) în cazul în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate
juridică, obligaţia depunerii declaraţiei anuale de venit pentru asocierile fără personalitate
juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale la organul fiscal

competent revine
asociatului care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice

până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent.”

6. La articolul 133, după alineatul (15®) se introduce un nou alineat, alineatul
(15’), cu următorul cuprins:
”(15’) în anul 2021 termenul de depunere a declaraţiei anuale de venit pentru asocierile fără
personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale,

prevăzută la art. 107
alm.(5) şi art. 125 alin.(4) este până la data de 15 aprilie 2021, inclusiv. în cadrul aceluiaşi
termen, asociatul desemnat are obligaţia transmiterii către fiecare membru asociat
a
informaţiilor referitoare la venitul impozabil/venitul net/pierderea ce îi revine corespunzător
cotei de distribuire din venitul impozabil calculat Ia nivelul asocierii

sau corespunzător cotei

de participare, conform contractului de asociere, după caz."
7. La articolul 142, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
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„b) ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru bolile grave şi incurabile, ajutoarele
pentru dispozitive medicale, ajutoarele pentru naştere/adopţie, ajutoarele pentru pierderi
produse în gospodăriile proprii ca urmare a calamităţilor naturale, veniturile reprezentând
cadouri în bani şi/sau în natură, inclusiv tichete cadou, oferite salariaţilor, cât şi cele oferite
pentru copiii minori ai acestora, contravaloarea transportului la şi de la locul de muncă al
salariatului, contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de tratament, inclusiv transportul, pe
perioada concediului, pentru salariaţii proprii şi membrii de familie ai acestora, acordate de
angajator pentru salariaţii proprii sau alte persoane, astfel cum este prevăzut în contractul de
muncă sau în regulamentul intern.
Nu se cuprind în baza de calcul al contribuţiei nici veniturile de natura celor prevăzute mai
sus, realizate de persoane fizice, dacă aceste venituri sunt primite în baza unor legi speciale
şi/sau finanţate din buget, cu excepţia indemnizaţiilor de vacanţă acordate potrivit legii.
în cazul cadourilor în bani şi/sau în natură, inclusiv tichetele cadou, oferite de angajatori,
veniturile nu sunt cuprinse în baza de calcul al contribuţiei în măsura în care valoarea acestora
pentru fiecare persoană în parte, cu fiecare ocazie din cele de mai jos nu depăşeşte 150 lei:
(i) cadouri oferite angajaţilor, precum şi cele oferite pentru copiii minori ai acestora, cu
ocazia Paştelui, Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor culte religioase;
(ii) cadouri oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie;
(iii) cadouri oferite angajaţilor în beneficiul copiilor minori ai acestora cu ocazia zilei de 1
iunie.
Contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada
concediului. pentru angajaţii proprii şi membrii de familie ai acestora, acordate de angajator,
astfel cum este prevăzut în contractul de muncă, regulamentul intern sau primite în baza unor
legi speciale şi/sau finanţate din buget, nu se cuprinde în baza de calcul, în măsura în care
valoarea totală a acestora nu depăşeşte într-un an fiscal, pentru fiecare angajat, nivelul unui
câştig salarial mediu brut utilizat la fundamentarea hiigetnlni asigurărilor sociale de -stat-peanul în care au fost acordate. ”

8. Articolul 146, alineatul (2’), se modifică si va avea următorul cuprins:
”(2') în cazul avantajelor în bani şi/sau în natură primite de la terţi
ca urmare a prevederilor
contractului individual de muncă, a unui raport de serviciu, act de detaşare sau a unui statut
special prevăzut de lege ori a unei relaţii contractuale între părţi, după caz, obligaţia de calcul,
reţinere şi plată a contribuţiei de asigurări sociale, datorată potrivit legii, revine după

cum
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urmează:

.

.

‘

a) angajatorului rezident fiscal român, când avantajele în bani şi/sau în natură sunt acordate de
alte entităţi decât acesta şi plata se efectuează prin intermediul angajatorului;
b) plătitorilor de venituri rezidenţi fiscali români, când avantajele în bani şi/sau în natură sunt

■

acordate şi plătite direct persoanei fizice de alte entităţi decât angajatorul, cu excepţia situaţiei '
persoanelor fizice care realizează în România venituri din salarii şi asimilate salariilor ca'
urmare a contractelor de muncă încheiate cu angajatori care nu sunt rezidenţi fiscali români şi
care datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii lor, potrivit prevederilor
legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi acordurilor privind
sistemele de securitate socială la care România este parte, pentru care sunt aplicabile
prevederile alin. (4);
c) persoanelor fizice, când avantajele în bani şi/sau în natură sunt acordate şi plătite direct
persoanei fizice de plătitori de venituri care nu sunt rezidenţi fiscali români, alţii decât
angajatorul."

9. La articolul 168, alineatul (2‘) se modifică şi va avea următorul cuprins:
”(2') în cazul avantajelor în bani şi/sau în natură primite de la terţi ca urmare a prevederilor
contractului individual de muncă, a unui raport de serviciu, act de detaşare sau a unui Statut
special prevăzut de lege ori a unei relaţii contractuale între părţi, după caz, obligaţia de calcul,
reţinere şi plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, datorată potrivit legii, revine
după cum urmează:

.

’

a) angajatorului rezident fiscal român, când avantajele în bani şi/sau în natură sunt acordate de

'
'

alte entităţi decât acesta şi plata se efectuează prin intermediul angajatorului;
b) plătitorilor de venituri rezidenţi fiscali români, când avantajele în bani şi/sau în natură sunt
acordate şi plătite direct persoanei fizice de alte entităţi decât angajatorul, cu excepţia situaţiei
persoanelor fizice care realizează în România vpinitiiri Hin c^i^rjj şj asimilate salariilor ca
urmare a contractelor de muncă încheiate cu angajatori care nu sunt rezidenţi fiscali români şi
care datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii lor, potrivit prevederilor
legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi acordurilor privind
sistemele de securitate socială la care Romania este parte, pentru care sunt aplicabile
prevederile alin. (4);
c) persoanelor fizice, când avantajele în bani şi/sau în natură sunt acordate şi plătite direct
persoanei fizice de plătitori de venituri care nu sunt rezidenţi fiscali români, alţii decât

'

angajatorul."

10. La articolul 220® alineatul (2*), se modifică şi va avea următorul cuprins:
”(2') în cazul avantajelor în bani şi/sau în natură primite de la terţi ca urmare a prevederilor
contractului individual de muncă, a unui raport de serviciu, act de detaşare sau a unui statut
special prevăzut de lege ori a unei relaţii contractuale între părţi, după caz, obligaţia de calcul
şi plată a contribuţiei asiguratorie pentru muncă, datorată potrivit legii,revine după cum
urmează:
a) angajatorului rezident fiscal român, când avantajele în bani şi/sau în natură sunt acordate de
alte entităţi decât acesta şi plata se efectuează prin intermediul angajatorului;
b) plătitorilor de venituri rezidenţi fiscali romani, când avantajele in bani şi/sau în natură sunt
acordate şi plătite direct persoanei fizice de alte entităţi decât angajatorul, cu excepţia situaţiei
persoanelor fizice care realizează în România venituri din salarii şi asimilate salariilor ca
urmare a contractelor de muncă încheiate cu angajatori care nu sunt rezidenţi fiscali români şi
care datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii lor, potrivit prevederilor
legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi acordurilor privind
sistemele de securitate socială la care România este parte, pentru care sunt aplicabile
prevederile alin. (2);
c) persoanelor fizice, când avantajele în bani şi/sau în natură sunt acordate şi plătite
direct persoanei fizice de plătitori de venituri care nu sunt rezidenţi fiscali români, alţii decât
angajatorul.”
11. La articolul 282 alineatul (3), litera b) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
“b) persoanele impozabile, care au sediul activităţii economice în România conform
art. 266 alin. (2) lit. a), care se înregistrează în scopuri de TVA conform art. 316 în cursul
anului şi care optează pentru. aplicarea si.stemiil.ui....T-VA-la4neasare fie începând-cu-dataînregistrării în scopuri de TVA, fie ulterior în cursul anului înregistrării în scopuri de TVA.
Persoana impozabilă care optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare începând cu
data înregistrării în scopuri de TVA, aplică sistemul TVA la încasare începând cu această
dată. Persoana impozabilă care optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare ulterior,
în cursul anului înregistrării în scopuri de TVA, aplică sistemul TVA la încasare începând cu
prima zi a perioadei fiscale următoare celei în care şi-a exercitat opţiunea, cu condiţia ca la
data exercitării opţiunii să nu fi depăşit plafonul prevăzut la lit. a).”
8
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12. La articolul 282 alineatul (4), literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul
cuprins:
“c) persoanele impozabile care în anul precedent au’depăşit plafonul de 4.500.000 lei
prevăzut la alin. (3) lit. a);
i
d) persoanele impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA conforhi art'. 316 în
cursul anului şi care au depăşit plafonul de 4.500.000 lei prevăzut la alin. (3) lit. a) în anul
precedent sau în anul calendaristic în curs, calculat în funcţie de operaţiunile realizate, in
perioada în care respectiva persoană a avut un cod valabil de TVA conform art. 316.”
13. La articolul 282, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(5) Persoana impozabilă care optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare
este obligată să aplice sistemul respectiv cel puţin până Ia sfârşitul anului calendaristic în care
a optat pentru aplicarea sistemului, cu excepţia situaţiei în care în cursul aceluiaşi an cifra’de ■
afaceri depăşeşte plafonul de 4.500.000 lei, caz în care sistemul se aplică până la sfârşitul
perioadei fiscale următoare celei în care plafonul a fost depăşit. Dacă în primul ari de aplicare
a sistemului TVA la încasare persoana impozabilă nu depăşeşte plafonul de 4.500.000 Iei,
poate aplica sistemul TVA ia încasare până la sfârşitul perioadei fiscale următoare celei în
care plafonul de 4.500.000 lei, calculat pentru fiecare an calendaristic în parte, a fost depăşit

'

pe parcursul unui an calendaristic. Orice persoană impozabilă care a optat pentru aplicarea . ’ '
sistemului TVA la încasare şi care nu depăşeşte în cursul unui an plafonul de 4.500.000 lei
poate renunţa la aplicarea sistemului respectiv oricând în cursul anului, prin depunerea unei ‘
notificări la organul fiscal competent între data de 1 şi 20 ale lunii, cu excepţia primului an în
care a optat pentru aplicarea sistemului. Radierea persoanei respective din Registrul
persoanelor care aplică sistemul TVA la încasare se operează de organele fiscale competente
. ‘q^gp^nd cu prima zi a perioadei,fiscale următoare celei în.cAre afost.depusă notificarea.^’ —
14. La articolul 324, alineatul (12), partea introductivă
alineatul (16) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

alineatului (14) şi

„(12) Persoana impozabilă prevăzută la art. 282 alin. (3) lit. a), care optează să aplice
sistemul TVA Ia încasare potrivit prevederilor art. 282 alin. (3) - (8), trebuie să depună la
organele fiscale competente, până la data de 20 inclusiv a lunii anterioare începerii perioadei
fiscale din care va aplica sistemul TVA la încasare, o notificare din care să rezulte că cifra de
• 9

afaceri determinată potrivit prevederilor art. 282 alin. (3) lit. a) nu depăşeşte plafonul de
4.500.000 lei în anul calendaristic precedent şi în anul calendaristic în curs, până la data
depunerii notificării, şi că optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare. Se consideră
că persoana impozabilă a optat în mod tacit pentru continuarea aplicării sistemului TVA la
încasare, neavând obligaţia să depună notificarea, dacă în anul precedent a aplicat sistemul
TVA la încasare şi cifra sa de afaceri nu a depăşit plafonul de 4.500.000 lei. Persoana
impozabilă prevăzută la art. 282 alin. (3) lit. b), care optează să aplice sistemul TVA la
încasare potrivit prevederilor art. 282 alin. (3) - (8), începând cu data înregistrării în scopuri
de TVA, trebuie să depună la organele fiscale competente o notificare din care să rezulte că
optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare din momentul înregistrării sale în scopuri
de TVA conform art. 316. Persoana impozabilă prevăzută la art. 282 alin. (3) lit. b) care
optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare ulterior înregistrării în scopuri de TVA,
în cursul anului înregistrării, trebuie să depună la organele fiscale competente, până la data de
20 inclusiv a lunii anterioare începerii perioadei fiscale din care va aplica sistemul TVA la
încasare, o notificare din care să rezulte că cifra de afaceri determinată potrivit prevederilor
art. 282 alin. (3) lit. a) nu depăşeşte plafonul de 4.500.000 lei în anul calendaristic în curs.
până la data depunerii notificării, şi că optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare.
[...]
(14) Persoana impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare şi care depăşeşte în
cursul anului calendaristic curent plafonul de 4.500.000 lei are obligaţia să depună la organele
fiscale competente, până la data de 20 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care a
depăşit plafonul, o notificare din care să rezulte cifra de afaceri realizată, determinată potrivit
prevederilor art. 282 alin. (3), în vederea schimbării sistemului aplicat potrivit prevederilor
art. 282 alin. (5). în situaţia în care persoana impozabilă care depăşeşte plafonul nu depune
notificarea, aceasta va fi radiată din oficiu de organele fiscale competente, începând cu data
înscrisă în decizia de radiere, din Registrul persoanelnrJmpriyahilff-r-fjpa-aplica gjgtemul TV^la încasare prevăzut la alin. (16). în perioada cuprinsă între data la care persoana impozabilă
avea obligaţia de a nu mai aplica sistemul TVA la încasare şi data radierii din oficiu de către
organele fiscale competente din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la
încasare:
[...]
(16) A.N.A.F. organizează Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA
la încasare conform art. 282 alin. (3) - (8). Registrul este public şi se afişează pe site-ul
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A.N.A.F. înscrierea în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare
se face de către organul fiscal competent, pe baza notificărilor depuse de persoanele
impozabile potrivit alin. (12), până la data de 1 a perioadei fiscale următoare celei în care a
fost depusă notificarea sau, în cazul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA în
cursul anului calendaristic, prevăzute la art. 282 alin. (3) lit. b), care optează să aplice sistemul'

'

TVA la încasare începând cu data înregistrării în scopuri de TVA, de la data înregistrării ■'
acestora în scopuri de TVA. Nu sunt înscrise în Registrul persoanelor impozabile care aplică
sistemul TVA la încasare persoanele impozabile care nu depun notificarea în. termenul
prevăzut la alin. (12). Radierea din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul
TVA la încasare se face de către organul fiscal competent, pe baza notificărilor depuse de '
persoanele impozabile potrivit alin. (14), până la data de 1 a perioadei fiscale următoare celei'
în care a fost depusă notificarea sau din oficiu, în condiţiile prevăzute la alin. (14). în cazul
înregistrării persoanei impozabile în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul
TVA la încasare, în situaţia în care data publicării în registru este ulterioară datei de îa rare
persoana impozabilă aplică sistemul TVA la încasare, beneficiarii îşi exercită dreptul de
deducere în conformitate cu prevederile art. 297 alin. (2), începând cu data publicării în
registru.”

■

‘

Art. II. - Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 454 din 18 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare,
se modifică şi se completează după cum urmează:

’

*

,

1. La articolul 1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(3) Unităţile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care aparţin
persoanelor prevăzute la alin. (1) şi (2), cu sediul în România, unităţile fără personalitate
luridică din România care aparţin

nnnr

jieEsoaa&ju.ridice-cu-6ediuj-în-9trăinatate,-pefsoaneig
Juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai multor
sedii permanente în România, precum şi persoanele juridice străine care au locul de exercitare
a conducerii efective în România, au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea
proprie, potrivit prezentei legi.”

2. La articolul 4, alineatul (3), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
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'

„a) de către Banca Naţională a României, pentru instituţiile de credit, instituţiile
financiare nebancare, definite potrivit reglementărilor legale, înscrise în Registrul general,
instituţiile de plată şi instituţiile emitente de monedă electronică, definite potrivit legii, care
acordă credite legate de serviciile de plată şi a căror activitate este limitată la prestarea de
servicii de plată, respectiv emitere de monedă electronică şi prestare de servicii de plată,
pentru Fondul de garantare a depozitelor bancare şi schemele de garantare a depozitelor
supravegheate de Banca Naţională a României, precum şi pentru orice alte entităţi care intră în
sfera sa de reglementare contabilă, conform legislaţiei specifice aplicabile;”

3. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Persoanele prevăzute la art. 1 au obligaţia să efectueze inventarierea generală a
elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii deţinute la începutul
activităţii, cel puţin o dată în cursul exerciţiului financiar, precum şi în cazul fuziunii, divizării
ori altor forme de reorganizare, sau al lichidării şi în alte situaţii prevăzute de lege.”

4. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 24. - înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor determinate de fuziunea,
divizarea sau alte forme de reorganizare, ori lichidarea, potrivit legii, a activităţii persoanelor
prevăzute la art. 1 se face pe baza documentelor corespunzătoare întocmite în asemenea
situaţii.”

5. La articolul 28, alineatul (1*) se modifică şi va avea următorul cuprins:
)j(l') Prevederile alin. (1) se aplică şi in cazul fuziunii, divizării şi al altor forme de
reorganizare, precum şi în situaţia lichidării, în condiţiile legii, caz în care situaţiile financiare
au aceleaşi componente cu situaţiile financiare anuale.”

6. La articolul 28, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2‘), cu
următorul cuprins;
„(2') Situaţiile financiare şi raportările contabile prevăzute la alin. (2) se păstrează
timp de 10 ani.”

7. La articolul 28, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
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„(7) Situaţiile financiare anuale constituie un tot unitar şi sunt însoţite de raportul
administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, raportul privind
plăţile către guverne, în cazul în care reglementările contabile aplicabile prevăd obligaţia
întocmirii acestuia, precum şi de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a
pierderii contabile.”

8. La articolul 29, alineatul (1) se abrogă.
9. La articolul 29, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2*), cu '
următorul cuprins:
„(2') Situaţiile financiare anuale consolidate sunt însoţite de raportul consolidat al
administratorilor, raportul de audit, precum şi raportul consolidat privind plăţile către guverne,
în cazul în care reglementările contabile aplicabile prevăd obligaţia întocmirii acestuia.”

10. La articolul 34, alineatele (1), (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul
cuprins:
„(1) Situaţiile financiare anuale ale persoanelor juridice de interes public sunt supuse
auditului statutar, care se efectuează de către auditori financiari autorizaţi, în condiţiile legii,
sau firme de audit autorizate, în condiţiile legii.
(2) în înţelesul prezentei legi, prin persoane juridice de interes public

se înţelege:
societăţile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată;
instituţiile de credit; instituţiile financiare nebancare, definite potrivit reglementărilor legale,
înscrise în Registrul general; instituţiile de plată şi instituţiile emitente de monedă electronică,
definite potrivit legii, care acordă credite legate de serviciile de plată şi a, căror activitate este
limitată la prestarea de servicii de plată, respectiv emitere de monedă electronică şi prestare de
. <j.e . P^ată; Fondul de garantare , a depozitelor ■ bancare; sshemele dc ■garantare-ă"
depozitelor supravegheate de Banca Naţională a României; societăţile de asigurare, asigurarereasigurare şi de reasigurare; fondurile de pensii administrate privat, fondurile de pensii ■
facultative şi administratorii acestora; societăţile de servicii de investiţii financiare, societăţile
de administrare a investiţiilor, organismele de plasament colectiv, depozitari centrali, casele
de compensare, contrapărţi centrale şi operatori de piaţă/sistem autorizaţi/avizaţi de
Autoritatea de Supraveghere Financiară; societăţile/companiile naţionale; societăţile cu capital
integral sau majoritar de stat; regiile autonome.
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[...]
(4) Sunt supuse, de asemenea, auditului statutar situaţiile financiare întocmite în
vederea efectuării operaţiunilor de fuziune, divizare sau alte forme de reorganizare, ori a
operaţiunilor de lichidare, dacă persoanele respective au obligaţia auditării situaţiilor
financiare anuale.”

11. La articolul 35, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(3) Situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare anuale consolidate, precum şi
situaţiile financiare interimare, se păstrează timp de 10 ani.”

12. La articolul 36, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(4) Situaţiile financiare anuale întocmite în vederea efectuării operaţiunilor de
fuziune, divizare ori alte forme de reorganizare sau a lichidării persoanelor respective se
depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice în condiţiile prevăzute de
reglementările contabile emise în acest sens.”

13. După articolul 37 se introduc două noi articole, articolele 37* şi 37^, cu
următorul cuprins:
„Alt. 37'. - Informaţiile cu caracter public, cuprinse în situaţiile financiare
anuale/raportările contabile anuale, sunt cele publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor.
Acestea se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor şi sunt extrase din situaţiile financiare
anuale/raportările contabile anuale depuse de entităţi la unităţile teritoriale ale Ministerului
Finanţelor.
Alt. 372. - (1) Ministerul Finanţelor, direct sau prin intermediul Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală, poate încheia protocoale cu autorităţi publice şi instituţii publice şi de
interes public, instituţii de cercetare, instituţii de învăţământ superior, organisme profesionale
reglementate şi alte entităţi de interes public, având ca obiect schimbul de informaţii, atunci
când actul de înfiinţare/reglementare a acestora prevede atribuţii a căror realizare necesită
utilizarea informaţiilor cuprinse în situaţiile financiare anuale/raportările contabile anuale
existente în baza de date a Ministerului Finanţelor.
(2) Prin protocoalele prevăzute la alin. (1) se stabilesc modalitatea şi periodicitatea
transmiterii informaţiilor, cu respectarea cadrului legal aplicabil în ceea ce priveşte
confidenţialitatea datelor existente în baza de date a Ministerului Finanţelor.”
14
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14. La articolul 41 punctul 2, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„e) întocmirea, semnarea şi depunerea în termenul legal la unităţile teritoriale ale
Ministerului Finanţelor a situaţiilor financiare anuale şi, după caz, a,situaţiilor financiare

1

anuale consolidate, a situaţiilor financiare interimare, precum şi a raportărilor contabile;”
)

15. La articolul 41, punctul 2, după litera e) se introduce o nouă literă, litera e'),
cu următorul cuprins:
„e') întocmirea şi depunerea în termenul legal la unităţile teritoriale ale Ministerului
Finanţelor a rapoartelor prevăzute de art. 28 alin. (7) şi art. 29 alin. (2');”
16. La articolul 41, punctele 7 şi 8 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“7.

I

nerespectarea obligaţiei privind auditarea, conform legii, a situaţiilor financiare
anuale, a situaţiilor financiare anuale consolidate, pr ecum şi a situaţiilor financiare interimare;
8. nedepunerea, potrivit prezentei legi, a situaţiilor financiare anuale, a situaţiilor
financiare anuale consolidate, a situaţiilor financiare interimare. precum şi a raportărilor
contabile;”
17. La articolul 42, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Contravenţiile prevăzute la art. 41 se sancţionează cu amendă, după cum urmează:
a) cele prevăzute la pct. 1 şi 9, cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei;
b) cele prevăzute la pct. 2 lit. a), b) şi c), cu amendă de la 300 lei la 4.000 lei;
c) cele prevăzute la pct. 2 lit. f), cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei;
d) cele prevăzute la pct. 2 lit. g), cu amendă de la 100 lei la 200 lei;
e) cea prevăzută la pct. 3, cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei;
f) cele prevăz.wţ.eJa.pcl. 2 lit. d), pr.t. 4 şi S, cu amendă de la 400 lei la-S-.000 iei;--------g) cea prevăzută la pct. 6, cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei;
h) cea prevăzută la pct. 7, cu amendă de la 30.000 lei la 40.000 lei;
i) cea prevăzută la pct. 8, cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;
j) cele prevăzute la pct. 2 lit. e), astfel: cele referitoare la întocmire şi semnare, cu
amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei; cea referitoare la depunerea în termenul legal, cu amendă

I

de la 300 lei la 1.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 1 şi 15 zile lucrăto^e,
cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 16 şi 30

i
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de zile lucrătoare, şi cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei, dacă perioada de întârziere
depăşeşte 30 de zile lucrătoare;
k) cea prevăzută la pct. 2 lit. e'), cu amendă de la 300 lei la l.OOO lei, dacă perioada de
întârziere este cuprinsă între 1 şi 15 zile lucrătoare, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei,
dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 16 şi 30 de zile lucrătoare, şi cu amendă de Ia
1.500 lei la 4.500 lei, dacă perioada de întârziere depăşeşte 30 de zile lucrătoare.”

18. La articolul 42, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de către persoanele cu
atribuţii de inspecţie fiscală şi control financiar, precum şi de personalul din cadrul altor
structuri ale Ministerului Finanţelor, respectiv ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
stabilite prin ordin al ministrului finanţelor, respectiv ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale
de Administrare Fiscală.”

Art. III - Pentru contribuabilii plătitori de impozit pe profit, cheltuielile efectuate ca
urmare a unor tranzacţii cu o persoană situată într-un stat care, la data înregistrării
cheltuielilor, este inclus în anexa II din Lista UE a jurisdicţiilor necooperante în scopuri
fiscale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, reprezintă cheltuieli deductibile
pentru determinarea rezultatului fiscal începând cu trimestrul I al anului 2021, respectiv
pentru determinarea rezultatului fiscal al anului 2021 în cazul contribuabililor care aplică
sistemul anual de declarare şi plată a impozitului pe profit, potrivit prevederilor art. 25 din
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Prevederile prezentului articol se aplică în mod corespunzător şi în cazul contribuabililor care
intră sub incidenţa art. 16 alin. (5) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările
ulterioare.

Art. IV - Persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi care au
depăşit în cursul lunii ianuarie 2021 plafonul de 2.250.000 lei, dar nu au depăşit plafonul de
4.500.000 lei, nu vor fi radiate din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA
la încasare.
Art. V - (I) Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. I intră în vigoare la
16

data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu
următoarele excepţii;
a) prevederile art. I pct. 2, 7 - 10 se aplică începând cu veniturile aferente lunii
următoare publicării in Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe de
urgenţă;
:
b) prevederile art. I pct. 11-14 intră în vigoare la data de 1 martie 2021.
(2) - Prevederile art. II pct. 14 - 18 se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2022.
!

(3) Ordinele prevăzute la art. II pct. 18 se emit în termen de 30 de zile de la data
intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
|
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Către: Domnul Alexandru NAZARE
Ministrul Finanţelor
Ref:

proiectul de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii contabilităţii nr. 82/1991

Stimate Domnule Ministru,

Urmare adresei dvs. nr. 738428/RNC/2021 vă restituim, alăturat, originalul proiectului de
act normativ sus-menţionat, avizat favorabil cu următoarele observaţii:
Din analiza proiectului de act normativ rezultă cţl obiectur de reglementare al acestuia
constituie modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii
contabilităţii nr. 82/1991.
A. Observaţii referitoare (a soluţiile legislative propuse: ‘
l.a. Modificarea propusă la art.. I pct. 6 este justificată în Nota de fundamentare de
necesitatea corelării termenului de depunere a declaraţiei anuale de venit pentru asoderile
fără personalitate juridică şi entităţile supuse regimului transparenţei fiscale cu termenul
de depunere a declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate
de persoanele fizice, pentru eliminarea disfuncţionalităţilor în îndeplinirea obligaţiilor
declarative ale fiecărui membru asociat. Cu toate acestea, nu e clar în ce constă corelarea
şi care sunt prevederile cu care se doreşte a se realiza această corelare, mai ales că din
prevederile art. 107 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal rezultă că
persoanele fizice au un termen distinct pentru depunerea declaraţiei unice. Potrivit
dispoziţiilor anterior menţionate: „Contribuabilul care desfăşoară o activitate agricolă
prevăzută la art. 103 alin. (1)' pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit
■are obligaţia de a depune anual.-pentru veniturUp nnulni în mrc^ H^rînrap,^

privind

impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice la organul fiscal
competent, până la data de 25 mai inclusiv a anului de realizare a venitului”.

'... potrivit acestor prevederi: „(1) Veniturile din activităţi agricole cuprind veniturile obţinute individual sau într-o formă de
asociere, fără personalitate juridică, din: a) cultivarea produselor agricole vegetale, precum şi prelucrarea, procesarea şi
valorificarea lor în stare naturală; b) exploatarea plantaţiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi şi altele asemenea; c)
creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală”.
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cu justificarea
Drept urmare, se impune completarea Notei de fundamentare
^
_
corespunzătoare a soluţiei propuse la art. I pct. 6 din proiect astfel meat sa fie clara intenţia
de reglementare.
1 b în ceea ce priveşte soluţiile propuse la art. I pct. 6 este necesar a se arata in Nota de
fundamentare motivele pentru care se elimină precizarea că depunerea declaratei are loc
pentru veniturile obţinute în anul anterior depunerii declaraţiei, dat fiind că eliminarea unei
astfel de menţiuni poate genera neclarităţi în practică cu privire la veniturile pentru care
se depune declaraţia - veniturile obţinute în anul anterior sau cele obţinute în anul in curs.
2. în ceea ce priveşte modificările propuse la art. I pct. 8, potrivit cărora în anul 2021
termenul de depunere a declaraţiei anuale de venit pentru asocierile fără personalitate
juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale, prevăzută la art. 107 alin. (5) şi
art. 125 alin. (4) este până la data de 15 martie 2021 inclusiv, arătăm următoarele.
:

Din perspectiva prevederilor art. 61 alin. (2) din Legea nr. 24/2000 potrivit cărora.
„Prevederile modificate sau care completează actul normativ trebuie să se integreze
armonios în actul supus modificării ori completării, asigurându-se unitatea de stil şi de
terminologie, precum şi succesiunea normală a articolelor”, arătăm că dispoziţiile propuse
la art. I pct. 8 din proiect au fost integrate în Capitolul Dispoziţii tranzitorii şi finale ale
Titlului IV - Impozitul pe venit din Codul fiscal.
în ceea ce priveşte normele tranzitorii, dispoziţiile art. 54 din Legea nr. 24/2000 stabilesc
că acestea „cuprind măsurile ce se instituie cu privire la derularea raporturilor juridice
născute în temeiul vechii reglementări care urmează să fie înlocuită de noul act normativ^
Dispoziţiile tranzitorii trebuie să asigure, pe o perioadă determinată, corelarea celor două
reglementări, astfel încât punerea în aplicare a noului act normativ să decurgă firesc şi sa
evite retroactivitatea acestuia sau conflictul între norme succesive”.
Or, normele tranzitorii sunt ale actului care modifică sau înlocuieşte o reglementare
existentă, astfel că nu se înţelege cum prin prezenta OUG ar putea fi introduse norme
tranzitorii pentru Codul fiscal ce este supus modificării.
3.a. în ceea ce priveşte sintagma „alte forme de reorganizare juridică” din cadrul art. II
pct. 3, apreciem că se poate reformula de maniera „alte forme de reorganizare’, deoarece
toate formele de reorganizare aplicabile persoanelor de la art. 28 alin. (1) din Legea nr.
82/1991 sunt forme juridice de reorganizare, existând trei forme de reorganizare; fuziune,
divizare şi transformare, conform art. 233 alin. (1) din Codul civil.
3.b. Observaţia de la punctul 3.a. este valabilă şi pentru textul propus pentru alin. (4) al
art. 34 la pct. 8 al art. II din proiect.
3.C. Având în vedere motivarea din Nota de fundamentare, potrivit căreia prin prezentul
proiect de OUG se urmăreşte reformularea, pentru claritate, a prevederilor referitoare la
situaţiile în care poate interveni reorganizarea persoanei juridice, cazuri în care se impune
întocmirea de situaţii financiare, precum şi în vederea asigurării unei reglementări coerente
si unitare, se recomandă analizarea de către iniţiatori şi a celorlalte prevederi din Legea nr.
82/1991 ce fac referire doar la două dintre modalităţile de reorganizare a persoanei jundice,
respectiv divizarea şi fuziuneaL

... art. 7 alin. (1), art. 24 şi art. 36 alin. (4) din Legea nr. 82/1991.
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4. Potrivit soluţiilor propuse la art. H pct. 10, Ministerul Finanţelor, direct sau prin
intermediul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, poate încheia protocoale cu
autorităţi şi instituţii publice şi de interes public, instituţii de cercetare, de învăţământ
supenor, organisme profesionale reglementate şi alte entităţi de interes public, având ca
obiect schimbul de observaţii. Prin aceste protocoale se stabilesc categoriile dP
care pot fi transmise, modalitatea în care pot fi transmise, precum şi periodicitatea
transmiterii acestora.
Chiar daca prevederile în discuţie dispun că aceste protocoale se vor încheia cu respectarea
cadrului legal aplicabil în ceea ce priveşte confidenţialitatea datelor existente în baza de
date a Ministerului Finanţelor, apreciem că textul propus pentru art. 37"^ nu oferă suficiente
garanţii în ceea ce priveşte respectarea dreptului la viaţă privată prevăzut de art. 26 din
Constituţie. In concret, apreciem că stabilirea prin protocol, de la caz la caz, a categoriilor
de informaţii ce poţ fi transmise fără a exista la nivel primar nişte criterii minimale în acest
sens, nefiind clar, totodată, care este cadrul legal aplicabil în ceea ce priveşte
confidenţialitatea datelor existente în baza de date a Ministerului Finanţelor,
nu este de
natură a asigura o protecţie adecvată a dreptului la viaţă privată.
Amintim, totodată,^că potrivit art. 115 alin. (6) din Constituţie, ordonanţele de urgenţă nu
pot fi adoptate dacă «afectează»^, dacă au consecinţe negative în domeniul în care intervin
Guvernul având o competenţă de legiferare limitată în domeniile care vizează regimul
instituţiilor^fundamentale ale statului, drepturile, libertăţile şi îndatoririle prevăzute de
ConstituţieT Or, în măsura în care prevederile propuse pentru art.
ar presupune o
restrângere a dreptului la viaţă privată, se aduce atingere inclusiv prevederilor
constituţionale anterior precizate.
5. în ceea ce priveşte intervenţia legislativă de la art. II pct. 14 din proiect, apreciem că se
impune reanalizarea întregului art. 42 alin. (1) din Legea nr. 82/1991 în vederea respectării
dispoziţiilor art. 49 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 potrivit cărora: „Dacă textul unui articol
sau alineat conţine enumerări prezentate distinct, acestea se identifică prin
it.ţ.erelor alfabetului românesc si nu prin liniute sau alte semne grafire”.
6.a. La art. II pct. 15 prin eliminarea din textul propus a referirii la atribuţiile „de inspecţie
fiscală şi control financiar” se creează imprecizie, deoarece prin ordinele respective ar urma
sa fie însărcinate cu constatarea contravenţiilor persoane care nu au competenţa materială
de a analiza faptele constatate în aplicarea legii. Semnalăm că referirea exclusiv la ordinele,
respective poate fi de natură să creeze dificultăţi în aplicare urmând ca persoanele cu
atribuiţii de inspecţie fiscală şi control financiar sa fie nevoite să prezinte şi ordinul în cauză.
6.b. Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) şi (2) din OG nr. 2/2001^ este necesar să se
stabilească un termen pentru intrarea în vigoare a art. II pct. 11-15, sintagma „se aplică

reslementărlte pe care le conţin, au consecinţe pozitive în domeniile în care Intervin" şi că „Verbul "a afecta" este susceotibil
de interpretări diferite, aşa cum rezultă din unele dicţionare. Din punctul de vedere al Curţii, aceasta urmează să retină
■---- agm.q' Sfnsul juridic al noţiunii, sub diferite nuanţe, cum ar fi: ..a suorlma". ..a aduce ntinoor,." n r,r„i„Hlrln" n
„o teza I 1)0 antrena confccinţo ncsati’iv", eu priviiv la cateserla eh^turihr eleetai'alki ee foi. ubIeLlul
neconstituponalitate”.
^ A se vedea considerentele din cuprinsul Deciziei Curţii Constituţionale nr. 150/2020.
... potnVit cărora: „Depoziţiile din actele normative prin care se stabilesc şi se sancţionează contravenţiile intră în vieoare în
termen de 30 de zile de la data publicării, iar în cazul hotărârilor consiliilor locale sau judeţene, punerea în aplicare se face
ŞI cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 50 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2002. (2) în cazuri
urgente se poate prevedea intrarea în vigoare într-un termen mai scurt, dar nu mai puţin de 10 zile".
Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, România
Tel. +4 037 204 1999
www.iust.ro

Pagina 3 din 6
COD:FS-01-20-ver.2

IVIINISTF.IIUI. JUSTIŢIF.I
începând cu primele raportări efectuate în cursul exerciţiului financiar al anului 2021 ” de la
art. V alin. (2) nefiind precisa.
6.C. în măsura în care primele raportări efectuate în cursul exerciţiului financiar al anului
2021 se situează deja în trecut se creează şi premisele unor vicii de retroactivitate prin
raportare la art. 15 alin. (2) din Constituţie.
6.d. Este necesară stabilirea unui termen în care vor fi emise cele două ordine prevăzute la
* ' II pct. 15 din proiect în acord cu art. 55 alin. (2) din Legea nr. 24/2000 potrivit căruia;

art.

„în cazul în care, pentru punerea în aplicare a unui act normativ, sunt prevăzute norme de
aplicare, în cuprinsul acestuia se va stabili termenul de elaborare a acestora şi data intrării
lor în vigoare, care să nu depăşească, de regulă, 30 de zile de la data intrării în vigoare a
actului normativ”.
7.a. Potrivit soluţiei propuse la art. III „cheltuielile efectuate ca urmare a unor tranzacţii
cu o persoană situată într-un stat care, la data înregistrării cheltuielilor, este inclus în anexa
II din Lista UE a jurisdicţiilor necooperante în scopuri fiscale, publicată în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene, reprezintă cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal
începând cu trimestrul I al anului 2021, respectiv pentru determinarea rezultatului fiscal al
anului 2021 (...)". Arătăm, însă, că începând cu 1 ianuarie 2021 aceste cheltuieli au fost
considerate nedeductibile urmare modificărilor operate asupra Codului fiscal prin art. I pct.
10 din Legea nr. 296/2020.
Or, această soluţie generează vicii de retroactivitate^ deoarece ar urma sa fie scoase de
sub imperiul regulii ca nu sunt deductibile nişte cheltuieli care au fost nedeductibile deja
când au fost efectuate, începând cu data de 1 ianuarie 2021, şi să dobândească fix regimul
contrar. Pe de altă parte, cheltuielile efectuate la o dată anterioară intrării în vigoare a
prezentei OUG nu pot avea decât regimul fiscal de la data la care au fost efectuate, data de
1 ianuarie 2021 fiind deja în trecut.
7.b. în măsura în care regimul preconizat conform textului de la art. III presupune crearea
unor avantaje pentru destinatari şi, corelativ, renunţarea de către stat la unele resurse pot
fi create premisele incidenţei unui regim de ajutor de stat, drept pentru care este necesar
punctul de vedere al Consiliului Concurenţei’’ şi completarea corespunzătoare a Notei de
fundamentare şi a documentaţiei dosarului.
8. Din punct de vedere redacţional în cadrul art. V alin. (1) trimiterea corectă este necesar
să se facă nu numai la punctele respective, ci şi la ”Art. 1 pct....”, dat fiind că textul nu
este structurat numai pe puncte, ci şi pe articole.
6. Observaţii referitoare la Nota de fundamentare, avize şi alte proceduri leşale;
1. Este necesară completarea preambulului şi a Notei de fundamentare cu elemente de
natură să justifice existenţa situaţiei extraordinare, a urgenţei reglementării şi a
eventualelor consecinţe care s-ar produce în lipsa luării măsurilor legislative propuse, în
acord cu art. 115 alin. (4) din Constituţie {a se vedea Decizia CCR nr. 214/2019 şi Decizia
CCR nr. 150/2020). în acest sens, se impune obţinerea avizului de oportunitate al

‘... în raport de art. 15 alin. (2) din Constituţie.
’... în temeiul art. 7 alin. (6) şi art. 9-14 din OUG nr. 77/2014.
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Secretariatului General al Guvernului în acord cu art. 31 alin. (1)« din Regulamentul aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr. 561 /2009’.
2. Menţiunile din Nota de fundamentare, Secţiunea a 2-a, pct. 1 Descrierea situaţiei
actuale'°, potrivit cărora prevederile art. 282 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal au fost modificate prin art. I pct. 160 din Legea nr. 296/2020 sunt inexacte
întrucât modificarea a avut loc prin dispoziţiile art. I pct. 158 din această din urmă lege.
3. în temeiul prevederilor art. 3 alin. (2) din cuprinsul Legii nr. 312/2004", considerăm
necesară ataşarea la dosar a avizului Băncii Naţionale a României, în calitate sa de autoritate
ce supraveghează entităţile vizate de soluţiile preconizate la art. II pct. 2 şi pct. 8 - textul
propus pentru art. 34 alin. (2).
4. Se impune obţinerea punctului de vedere al Autorităţii Naţionale de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal’^ în raport de soluţiile preconizate la art. II pct. 10
din proiect,
5. Este necesară obţinerea avizului Consiliului Superior al Magistraturii în temeiul art. 38
alin. (3)^^ din Legea nr. 317/2004’“’ în raport de soluţiile propuse la art. I pct. 4 şi pct. 10 din
proiectul de OUG ce au impact asupra statutului magistraţilor, în special asupra drepturilor
prevăzute de dispoziţiile art. 58 alin. (3") şi alin. (3“') lit. b) din Legea nr. 303/2004 potrivit
cărora: „(3") Judecătorii, procurorii şi personalul asimilat acestora, detaşaţi în străinătate
pentru acţiuni în interesul serviciului, beneficiază de drepturi şi au obligaţiile stabilite prin
normele speciale ale instituţiei la care sunt detaşaţi. (3'^) în lipsa normelor speciale
prevăzute la alin. (3"), personalul detaşat în străinătate beneficiază de următoarele
drepturi: (...) b) decontarea costului transportului între locul de domiciliu şi locul detaşării,
la începutul şi la sfârşitul perioadei de detaşare, precum şi pentru efectuarea concediului
de odihnă în ţară”.
6. Având în vedere că mai multe măsuri din proiect, printre care cele de la art. I pct. 1, 3,
4, 7, 9, 10, 11, 13 şi 15 au impact asupra bugetului de stat, se impune întocmirea fişei
financiare în acord cu prevederile art. 15 din Legea nr. 500/2002’L
7. Din conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare nu reiese data la care proiectul
de act normativ a fost publicat pe site-ul Ministerului Finanţelor, astfel că este necesară
completarea Secţiunii a 7-a din Nota de fundamentare, în mod corespunzător, indicându-se
şi prevederile legale incidente din cadrul Legii nr. 52/2003.
8. Este necesară eliminarea menţiunilor din cadrul Notei de Fundamentare, Secţiunea a 5-a
pct.l.a) întrucât acestea vizează în mod greşit prezentul proiect de act normativ dat fiind

... potnvit căruia: „Proiectele de ordonanţă de urgenţă sunt avizate de către Secretariatul General al Guvernului din ounctul
,de.vedere al nportuniîaţii promovării acestora, în sensul motivării sitnaţief PvtranrdinarP a.rărpi
nu pcatc fi
amanata, precum şi a prezentării consecinţelor neadoptării proiectului de act normativ în regim de urgenţă".
In Nota de fundamentare, Secţiunea a 6-a pct. 5, se precizează că proiectul de act normativ a fost avizat de către
Departamentul prin Relaţia cu Parlamentul, însă avizul nu a fost ataşat documentaţiei dosarului.
... pagina 2 din NF.
" ... potrivit art. 3_alin. (2) din Legea nr. 312/2004: „Orice proiect de act normativ al autorităţilor publice centrale, care
priveşte domeniile în care Banca Naţională a României are atribuţii, va fi adnnraf fliină rpîn nrpaiahii c.a cniiritar awWni Rărt^-ii
Naţionalo o-Românioii Aviaul va fi t-ranamia-în terwen de eel mult 30 de zile de la selieitare".
' In conformitate cu art. 10 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii
Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
... potrivit acestor prevederi: „Plenul Consiliului Superior al Magistraturii avizează proiectele de acte normative ce orivesc
activitatea autorităţii judecătoreşti".
... privind Consiliul Superior al Magistraturii.
... privind finanţele publice.
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că această rubrică trebuie completată cu actele ce vor fi modificate/abrogate urmare
intrării în vigoare a soluţiilor preconizate prin prezentul proiect.

9. Potrivit art. 24 din Regulamentul adoptat prin HG nr. 561/2009, avizul Consiliului
Legislativ se obţine după finalizarea etapei de avizare interministerială a proiectului, astfel
este necesară corelarea menţiunilor din Secţiunea a 6-a pct. 5 din Nota de fundamentare cu
aceste dispoziţii legale, respectiv reformularea acestora în sensul că prezentul proiect
urmează a fi avizat de către Consiliul Legislativ.
10. Având în vedere că proiectul de act normativ vizează efectuarea de intervenţii
legislative asupra Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii contabilităţii nr. 82/1991,
considerăm necesară completarea documentaţiei' cu tabelul comparativ ce cuprinde
reglementarea în vigoare şi reglementarea propusă, conform art. 17 din Regulamentul
aprobat prin HG nr. 561/2009.
Precizăm faptul că răspunderea pentru elaborarea proiectului, inclusiv, pentru necesitatea
şi oportunitatea promovării acestuia, precum şi pentru realitatea şi corectitudinea datelor
prezentate revine iniţiatorului/co-iniţiatorului, în calitate de autoritate publică de
reglementare în domeniu. Ministerul Justiţiei avizând proiectul exclusiv din punct de vedere
al constituţionalităţii şi legalităţii, precum şi potrivit cerinţelor normelor de tehnică
legislativă, în condiţiile legii.

Cu deosebită consideraţie.
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