
 
 
 
 

NOTĂ  DE FUNDAMENTARE 
 
 

 
Secţiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 
 

HOTĂRÂRE 
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 

privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004 
 

 
Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 
 

Promovarea acestui act normativ este determinată de necesitatea elaborării metodologiei de aplicare 
unitară a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, precum şi a altor 
aspecte tehnice generate de situaţii apărute în aplicarea prevederilor Codului fiscal. 

În acest context, se adoptă norme metodologice privitoare, în principal, la: 
 
Impozitul pe profit 
 Corelarea normelor metodologice cu completările şi modificările aduse prevederilor Codului 

fiscal prin Ordonanţa Guvernului nr.8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, în ceea ce 
priveşte: 

- completarea registrului de evidenţă fiscală cu informaţii fiscale necesare verificării 
modului de calcul a impozitului pe profit; 

- completarea normelor cu reguli tranzitorii de recuperare a pierderii fiscale înregistrate, în 
anul 2013, de către contribuabilii care aplică, succesiv, în cursul acestui an, sistemul de impunere 
a profitului, respectiv a celui de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, 

- clarificarea modului de declarare şi plată a impozitului pe profit în cazul persoanelelor 
juridice străine care au obţinut venituri din proprietăţi imobiliare situate în România sau din 
vânzarea-cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română, impuse în 
cursul anului prin reţinere la sursă. 

 Completarea normelor actuale cu precizări necesare înlăturării dificultăţilor de interpretare a 
reglementărilor actuale, în ceea ce priveşte: 

- clarificarea regimului fiscal aplicabil situaţiilor de retratare a mijloacelor fixe amortizabile,  
în cazul trecerii de la modelul reevaluării la modelul bazat pe cost, pentru contribuabilii care  
aplică reglementările contabile conforme cu IFRS; 

- clarificarea regimului fiscal aplicabil veniturilor şi cheltuielilor rezultate din evaluarea 
obligaţiunilor; 

- clarificarea regimului fiscal aplicabil cheltuielilor rezultate din deprecierea obligaţiunilor; 
- clarificarea noţiunii de „parte de patrimoniu transferată ca întreg” în cadrul unei 

operaţiuni de desprindere efectuată potrivit legii, precum şi stabilirea criteriilor de apreciere a 
caracterului independent al unei activităţi economice/ramuri de activitate, în contextul definiţiei; 

- precizarea sistemului de plată a impozitului pe profit aplicabil contribuabililor implicaţi în 
operaţiuni de fuziune, divizare, desprinderi de părţi de patrimoniu/transferuri de active, care nu 
sunt obligaţi să aplice regulile de ajustare a plăţilor anticipate datorate în cadrul sistemului anual 



de impozit pe profit. 
 

Impozitul pe venit 
 completarea normelor metodologice actuale cu metodologia de aplicare unitară a dispoziţiilor 

Ordonanţei Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale; 

 clarificarea modalităţii de aplicare a prevederilor referitoare la impunerea veniturilor realizate de 
persoanele fizice din activităţi agricole pentru care au fost stabilite norme de venit sau 
determinate în sistem real; 

 precizări privind procedura de administrare a impozitului pe veniturile din activităţi agricole, 
silvicultură şi piscicultură realizate de persoanele fizice; 

 clarificarea unor aspecte tehnice generate de situaţii apărute în aplicarea prevederilor Codului 
fiscal 

 alte măsuri de natură tehnică. 
 

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor 
 Corelarea normelor metodologice existente cu noile condiţii introduse de Ordonanţa Guvernului 

nr.8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi 
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, pentru persoanele juridice plătitoare de impozit pe 
profit, referitoare la aplicarea obligatorie, începând cu data de 1 februarie 2013, a sistemului de 
impunere pe veniturile microîntreprinderilor. 

 
Impozitul pe veniturile obţinute de nerezidenţi 
 corelarea cu modificările aduse prevederilor Codului fiscal prin Ordonanţa Guvernului nr.8/2013 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor 
măsuri financiar-fiscale cu privire la introducerea cotei de impozit de 50% pentru veniturile 
obţinute de nerezidenţi şi care sunt plătite în state cu care România nu are încheiat un instrument 
juridic de schimb de informaţii; 

 alte corelări de ordin tehnic. 
 
Taxa pe valoarea adăugată 
 Corelarea Normelor metodologice privind TVA cu amendamentele şi modificările aduse Codului 

fiscal prin: 
- Legea nr. 208/2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea 

şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal; 
- Ordonanţa Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 

privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale; 
 Compatibilizarea legislaţiei naţionale acquis-ul comunitar în domeniul TVA, respectiv: 

- transpunerea hotărârii Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în cazul C- 257/11 Gran Via 
Moineşti; 

- alinierea unor prevederi naţionale la dispoziţiile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 
nr. 282/2011 al Consiliului din 15 martie 2011 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a 
Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată; 

 Stabilirea regimului TVA aferent bunurilor care fac obiectul contractelor de leasing reziliate, 
care nu mai reintră în posesia societăţilor de leasing, în vederea evitării declanşării procedurii de 
infrigement; 

 Clarificarea altor prevederi de ordin tehnic, privind aspecte precum: aplicabilitatea sistemului 
TVA la încasare; regularizările pe care le efectuează persoanele impozabile care trec la regimul 
special de scutire pentru întreprinderi mici; situaţiile în care apar evenimente de natura a genera 
ajustarea bazei de impozitare a TVA, ulterior scoaterii persoanelor impozabile din evidenţa 
persoanelor înregistrate în scopuri de TVA; notificările care se depun pentru calculul Bazei 
TVA. 

 



Accize şi alte taxe speciale 
 necesitatea corelării Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal cu modificările aduse 

prin Ordonanţa Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 
privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale; 

 necesitatea efectuării unor modificări de ordin tehnic. 
 

Contribuţii sociale obligatorii 
 corelarea cu modificările aduse prevederilor Codului fiscal prin Ordonanţa Guvernului nr.8/2013 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor 
măsuri financiar-fiscale; 

 alte aspecte de natură tehnică. 

1. Descrierea situaţiei actuale 

 
A. Titlul II „Impozitul pe profit” 

1. Normele în vigoare conţin prevederi de completare a registrului de 
evidenţă fiscală pentru situaţiile în care informaţiile cuprinse în 
declaraţia fiscală privind impozitul pe profit sunt obţinute în urma 
unor prelucrări ale datelor furnizate de evidenţele contabile, 
nestabilind obligaţia completării şi a celorlalte informaţii furnizate 
de evidenţa contabilă, respectiv venituri şi cheltuieli asupra cărora 
nu sunt efectuate ajustări fiscale, dar care sunt luate în calcul la 
stabilirea rezultatului fiscal. 

2. Normele metodologice actuale nu cuprind instrucţiuni de aplicare 
a art. 193 lit. b) din Codul fiscal, respectiv, pentru situaţiile de 
retratare a mijloacelor fixe amortizabile, în cazul trecerii de la 
modelul reevaluării la modelul bazat pe cost, pentru contribuabilii 
care aplică reglementările contabile conforme cu IFRS; 

3. Normele metodologice actuale nu cuprind precizări referitoare la 
regimul fiscal aplicabil veniturilor şi cheltuielilor rezultate din 
evaluarea obligaţiunilor precum şi al cheltuielilor rezultate din 
deprecierea obligaţiunilor. 

4. Normele actuale, date în aplicarea art.30 alin.(4) din Codul fiscal, 
detaliază modul de declarare şi plată a impozitului pe profit 
trimestrial, datorat de o persoană juridică străină pentru veniturile 
obţinute din proprietăţi imobiliare situate în România sau din 
vânzarea-cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană 
juridică română, impozit reţinut, la fiecare tranzacţie, de persoana 
juridică română sau de sediul permanent al unei persoane juridice 
străine. Aceste prevederi nu sunt corelate cu dispoziţiile 
Ordonanţei Guvernului nr.8/2013, prevederi care permit persoanei 
juridice străine să declare şi să plătească impozitul anual pe profit, 
potrivit art.35 din Codul fiscal. 

5. În prezent, normele metodologice date în aplicarea prevederilor 
art.26 alin.(2) din Codul fiscal, nu cuprind clarificări legate de 
înţelesul fiscal al noţiunii de „parte de patrimoniu transferată ca 
întreg, noţiune utilizată de art.250 1 din Legea nr.31/1990 privind 
societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. Aceste situaţii impun o aplicare unitară în ceea ce 
priveşte recuperarea pierderii fiscale transferate între 
contribuabilii implicaţi care să asigure eliminarea posibilităţilor de 
interpretare diferită a acestor reglementări. 

 
 
 



 
B. Titlul III – „Impozitul pe venit” 
Normele metodologice date în aplicarea Titlului III din Codul 

fiscal aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004, cu modificările 
şi completările ulterioare, sunt corelate cu prevederile Titlului III al 
Codului fiscal, aplicabile până la intrarea în vigoare a modificărilor 
introduse prin Ordonanţa Guvernului nr.8/2013 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea 
unor măsuri financiar-fiscale. 

I. În categoria veniturilor din agricultură şi silvicultură considerate 
neimpozabile se cuprind: 

- veniturile realizate de proprietar/arendaş din valorificarea în stare 
naturală a produselor obţinute de pe terenurile agricole şi silvice, 
proprietate privată sau luate în arendă; 

- veniturile realizate de către persoane fizice asociate în forme de 
proprietate asociative din valorificarea direct sau prin intermediul 
formelor de proprietate asociative respective a produselor silvice, în 
condiţiile legii; 

- veniturile provenite din: creşterea animalelor şi păsărilor, 
apicultură şi sericicultură; 

- veniturile obţinute de persoanele fizice din valorificarea în stare 
naturală, prin unităţi specializate a produselor culese sau capturate din 
flora şi fauna sălbatică. 

Se consideră în stare naturală: produsele agricole obţinute după 
recoltare, masa lemnoasă definită potrivit legislaţiei în materie, 
precum şi produsele de origine animală, cum ar fi: lapte, lână, ouă, 
piei crude şi altele asemenea, plante şi animale din flora şi fauna 
sălbatică, cum ar fi: plante medicinale, fructe de pădure, ciuperci, 
melci, scoici, şerpi, broaşte şi altele asemenea. 

II. În prezent, Normele metodologice nu cuprind prevederi 
referitoare la: 

1. În categoria veniturilor din salarii: 
- remuneraţia plătită avocatului coordonator numit/ales pentru 

activitatea de coordonare desfăşurată în cadrul societăţii civile 
profesionale de avocaţi şi societăţii profesionale cu răspundere 
limitată (SPRL), potrivit legii; 

- sumele primite de angajaţi reprezentând indemnizaţii pe perioada 
delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în 
interesul serviciului, pentru partea care reprezintă venit impozabil; 

Deducerea cotizaţiei sindicale plătită direct de către angajati, 
membrii de sindicat, pentru determinarea bazei de calcul a 
impozitului. 

Determinarea impozitului lunar pe veniturile reprezentând salarii 
sau diferenţe de salarii stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti 
rămase definitive şi irevocabile se face similar veniturilor din salarii 
obţinute la locul de muncă în afara funcţiei de bază. 

Obligaţia de depunere a declaraţiei privind calcularea şi reţinerea 
impozitului pentru fiecare beneficiar de venit de către plătitorul de 
venituri din salarii în cazul în care angajatul detaşat este plătit de 
entitatea la care a fost detaşat, obligaţia respectivă fiind a 
angajatorului. 

2. În categoria veniturilor din investiţii: 
- definirea preţului de cumpărare în cazul transferului titlurilor 

de valoare dobândite de persoanele fizice în cadrul operaţiunilor de 



transfer neimpozabil în condiţiile  prevăzute la art. 27 şi 271 din Titlul 
II – Impozitul pe profit. 

- modalitatea de determinare a câştigului din înstrăinarea părţilor 
sociale dobândite prin moştenire. 

3. În categoria veniturilor din alte surse: 
- veniturile distribuite persoanelor fizice asociate în forme de 

proprietate asociative – persoane juridice, prevăzute la art.26 din 
Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra 
terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor 
Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

- veniturile obţinute de cedent şi cesionar din cesionarea 
drepturilor de creanţe salariale din patrimoniul personal,  obţinute în 
baza unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile; 
- veniturile obţinute de cedent din transmiterea drepturilor din 
patrimoniul personal, altele decât cele care se încadrează în categoriile  
de venit prevăzute la art. 41 lit.a) - h) din Codul fiscal; 
- veniturile obţinute de cedent din cesionarea creanţelor din 
patrimoniul personal; 

III. În prezent, Normele metodologice nu cuprind precizări de 
natură tehnică privind modalitatea de determinare a venitului obţinut 
în cadrul filialei unei SPRL, care este supusă regimului transparenţei 
fiscale, potrivit legii, pe baza datelor din contabilitatea în partidă 
simplă şi a venitului distribuit asociaţilor. 

IV. În prezent, veniturile de natură salarială obţinute din străinătate 
de persoanele fizice detaşate, veniturile fiind plătite de către sau în 
numele unui angajator care este rezident în România sau are sediul 
permanent în România se supun impunerii în România indiferent de 
perioada în care activitatea este desfăşurată în străinătate, 
angajatorul având obligaţia de a calcula, reţine şi vira impozitul pentru 
aceste venituri. În situaţia în care aceste venituri au fost impuse şi în 
statul străin care are drept de impunere potrivit prevederilor din 
Convenţia pentru evitarea dublei impuneri încheiată de România cu 
acest stat, contribuabilii persoane fizice au obligaţia de a depune 
declaraţia privind veniturile realizate din străinătate la organul fiscal 
competent din România care realizează regularizarea impozitului 
datorat, acordă creditul fiscal extern şi restituie integral sau parte a 
impozitului plătit în România. 
 

C. Titlul IV 1 „Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor” 
Normele actuale detaliază modul de verificare a condiţiilor impuse 

de lege pentru intrarea, respectiv ieşirea, persoanelor juridice din 
sistemului opţional de impunere pe veniturile microîntreprinderilor. 
Aceste norme nu mai corespund sistemului obligatoriu de impunere 
introdus, începând cu 1 februarie 2013, de Ordonanţa Guvernului 
nr.8/2013. Acest sistem se bazează pe condiţii de încadrare a 
persoanelor juridice în categoria microîntreprinderilor, diferite faţă de 
cele pe care se bazează sistemul opţional de impunere aplicat până la 
data de 31 ianuarie 2013 inclusiv. 

 
D. Titlul V „Impozitul pe veniturile obţinute de nerezidenţi” 
Actualele norme metodologice date în aplicarea Titlului V din 

Codul fiscal aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004 nu 
cuprind prevederi referitoare la: 



1. Impunerea cu o cotă majorată de impozit, respectiv de 50% pentru 
veniturile din prestarea de servicii în România sau în afara 
României, dividende, dobânzi, comisioane, redevenţe şi din 
exercitarea unei profesii independente plătite într-un stat cu care 
România nu are încheiat un instrument juridic în baza căruia să se 
realizeze schimbul de informaţii; 

2. Aplicarea cotei de 16% şi pentru servicii prestate în afara 
României; 

3. Instrumentele juridice încheiate de România în baza cărora se 
realizează schimbul de informaţii. 

 
E. Titlul VI „Taxa pe valoarea adăugată” 
1. În prezent, Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal 

în domeniul TVA nu sunt corelate cu amendamentele aduse Codului 
fiscal prin Legea nr. 208/2012 privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal şi nici cu modificările instituite prin 
Ordonanţa Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri 
financiar-fiscale. 

2. În ceea ce priveşte achiziţiile de terenuri pe care se află 
construcţii care sunt demolate, pentru care s-a dedus TVA, actualele 
prevederi reglementează ajustarea taxei deduse având în vedere că prin 
demolarea construcţiilor acestea îşi încetează existenţa în cadrul 
activităţii economice a persoanelor impozabile şi nu mai pot fi utilizate 
pentru realizarea de operaţiuni cu drept de deducere. 

3. Anumite prevederi ale normelor în vigoare care reglementează 
locul livrării/prestării pentru livrările de bunuri/prestările de servicii la 
bordul navelor nu sunt conforme cu prevederile Regulamentului de 
punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului din 15 martie 
2011 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 
2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, 
ale cărui dispoziţii sunt obligatorii pentru statele membre. 

4. Normele actuale nu conţin clarificări privind regimul TVA 
aferent bunurilor care fac obiectul contractelor de leasing reziliate, 
care nu mai reintră în posesia societăţilor de leasing. 

5. De asemenea, actualele reglementări în materie de TVA nu 
conţin anumite clarificări de ordin tehnic privind aspecte precum: 

- implementarea grupului fiscal şi anularea tratamentului unei 
persoane ca membru al unui grup fiscal, astfel încât să nu fie 
scindată perioada fiscală din perspectiva modului de 
completare şi depunere a deconturilor de TVA; 

- regularizările taxei aferente operaţiunilor realizate înainte de 
trecerea persoanelor impozabile la regimul de scutire pentru 
întreprinderi mici în cazul evenimentelor de natură a conduce 
la ajustarea bazei de impozitare a TVA; 

- depunerea unei declaraţii speciale pentru ajustarea TVA în 
situaţiile în care apar evenimente de natura a genera ajustarea 
bazei de impozitare a TVA, ulterior scoaterii persoanei 
impozabile din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de 
TVA; 

- deducerea TVA pe baza unei declaraţii speciale în cazul 
persoanelor care trec de la sistemul TVA la încasare la regimul 
special de scutire, sau sunt radiate din oficiu de organele fiscale 



din evidenţa plătitorilor de TVA, în cazul în care plata 
facturilor de achiziţii se efectuează ulterior anulării codului de 
înregistrare în scopuri de TVA; 

- stabilirea condiţiilor în care bonurile fiscale cu valori de până la 
100 Euro, care îndeplinesc condiţiile pentru a fi tratate ca şi 
facturi simplificate, permit deducerea TVA; 

- noficările pentru calcului Bazei TVA, respectiv declaraţiile 
392A şi 392B; 

- facturile de corecţie emise pentru operaţiunile supuse taxării 
inverse, ulterior unui control fiscal la beneficiar. 

 
F. Titlul VII „Accize şi alte taxe speciale” 

1. Prin O.G. nr. 8/2012 au fost corelate cotele de accize pentru bere şi 
băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri, au fost corelate cu 
conţinutul de alcool şi procesul de producţie. Astfel, încapând cu 
data de 1 februarie 2013, pentru produsele ce nu respectă anumite 
condiţii de calitate prevăzute de Codul fiscal, se  datorează accize 
suplimentare. 

2. Produsele energetice sunt exceptate de la plata accizelor atunci 
când nu sunt utilizate în calitate de combustibil pentru motor sau 
pentru încălzire, modalitatea şi condiţiile de aplicare ale acestei 
excepţii fiind prevăzute în normele metodologice. 

3. Scutirile specifice pentru utilizarea alcoolului etilic şi produselor 
alcoolice se acordă utilizatorului, cu condiţia ca aprovizionarea să 
se realizeze de la un antrepozit fiscal sau din operaţiuni proprii 
import. 

4. În cazul aromelor alimentare, extractelor sau concentratelor 
achiziţionate din alte state membre unde au fost eliberate pentru 
consum, accizele plătite în România pot fi restituite doar dacă 
aceste produse sunt comercializate către antrepozite fiscale sau 
către producători de băuturi nealcoolice ori produse alimentare. 

5. Unele situaţii de raportare prevăzute pentru destinatarii înregistraţi 
şi utilizatorii finali se depun personal la autoritatea vamală 
teritorială. 

6. Operatorii economici care utilizează produse energetice în anumite 
scopuri exceptate de la plata accizelor au obligaţia de a deţine 
autorizaţii de utilizator final. În prezent, acordarea acestui tip de 
autorizaţie nu este condiţionată de comportamentul fiscal al 
solicitantului.  

7. Potrivit prevederilor actuale, suspendarea, revocarea sau anularea 
autorizaţiei de antrepozit fiscal atrage întreruperea sau încetarea 
activităţii şi, după caz, aplicarea sigiliilor pe instalaţiile de 
producţie. 

8. Situaţiile de raportare cuprind informaţii privind încadrarea tarifară 
a produsului, fără a se specifica şi codul produsului accizabil. 
 
G. Titlul IX² „Contribuţii sociale obligatorii” 
Principalele măsuri de ordin tehnic care necesită modificarea 

corespunzătoare a Normelor metodologice, sunt următoarele: 
1. Baza de calcul al contribuţiilor sociale obligatorii nu este în 

concordanţă cu noile reglementări în ceea ce priveşte tratamentul 
fiscal al părţii care depăşeşte limita a de 2,5 ori nivelul stabilit prin 
hotărâre a Guvernului pentru personalul din instituţiile publice în 
cazul indemnizaţiilor primite pe perioada delegării şi detaşării în 



altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, 
precum şi orice alte sume de aceeaşi natură; 

2. În prezent, normele metodologice nu conţin prevederi în legătură 
cu modalitatea de determinare a bazei de calcul al contribuţiei de 
asigurări sociale de sănătate pentru persoanele care realizează 
numai venituri din activităţi independente şi pentru persoanele 
care realizează numai venituri din activităţi agricole;  

3. Nu există prevederi clare referitoare la stabilirea bazei de calcul al 
contribuţiei de asigurări sociale pentru persoanele care realizează 
venituri din activităţi independente, pentru care se aplică reţinerea 
la sursă a impozitului de venit. 

 

2. Schimbări preconizate 

 
A. Titlul II „Impozitul pe profit” 

1. Completarea normelor metodologice actuale cu precizări legate de 
informaţiile fiscale suplimentare ce trebuie înscrise în registrul de 
evidenţă fiscală, referitoare la veniturile impozabile realizate de un 
contribuabil, din orice sursă într-un an fiscal, potrivit art.19 alin.(1) 
din Codul fiscal, precum şi la cheltuielile efectuate în scopul 
realizării acestora, inclusiv cele reglementate prin acte normative 
în vigoare, potrivit art.21 din Codul fiscal. Aceste informaţii sunt 
necesare pentru evidenţierea şi corelarea tuturor informaţiilor 
fiscale şi contabile, care stau la baza întocmirii declaraţiei privind 
impozitul pe profit. 

2. Completarea normelor metodologice actuale cu precizări 
referitoare la  regimul fiscal aplicabil situaţiilor de retratare a 
mijloacelor fixe amortizabile, în cazul trecerii de la modelul 
reevaluării la modelul bazat pe cost, pentru contribuabilii care 
aplică reglementările contabile conforme cu IFRS. 

3. Completarea normelor metodologice cu precizări referitoare la 
regimul fiscal aplicabil veniturilor şi cheltuielilor rezultate din 
evaluarea obligaţiunilor precum şi al cheltuielilor rezultate din 
deprecierea obligaţiunilor, în sensul impozitării/deducerii acestora 
la momentul înregistrării în evidenţa contabilă. 

4. Clarificarea noţiunii de „parte de patrimoniu transferată ca 
întreg” în cadrul unei operaţiuni de desprindere efectuată potrivit 
legii, precum şi corelarea cu criteriile de apreciere a caracterului 
independent al unei activităţi economice/ramuri de activitate, cu 
cele aplicabile acestor operaţiuni potrivit normelor metodologice 
date în aplicarea art.27 şi 271 din Codul fiscal. Se clarifică modul 
de recuperare a pierderii fiscale transferate în cadrul acestor 
operaţiuni, dacă nu este identificată o activitate economică/ramură 
de activitate independentă. 

5. Aplicarea, începând cu 1 februarie 2013, a sistemului obligatoriu 
de impunere a veniturilor microîntreprinderilor pentru 
contribuabilii plătitori de impozit pe profit care îndeplinesc, la 31 
decembrie 2012, condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului 
nr.8/2013, impune completarea normelor metodologice date în 
aplicarea prevederilor art.26 din Codul fiscal, cu precizări legate de 
modul de recuperare a pierderilor fiscale, înregistrate de aceşti 
contribuabili atât în anul 2013, cât şi în anii anteriori. 

6. Completarea normelor actuale cu precizări legate de declararea şi 
plata impozitului pe profit anual, în cazul persoanelor juridice 
străine care au obţinut, în cursul anului, venituri din proprietăţi 



imobiliare situate în România sau din vânzarea-cesionarea titlurilor 
de participare deţinute la o persoană juridică română, în sensul 
clarificării faptului că, pentru calculul impozitului pe profit anual 
sunt luate în calcul şi impozitele plătite/reţinute, trimestrial, pentru 
aceste venituri. 

 
B. Titlul III „Impozitul pe venit” 
În contextul actual, se are în vedere corelarea actualelor norme 

metodologice date în aplicarea Titlului III cu prevederile din 
Ordonanţa Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri 
financiar-fiscale, precum şi clarificarea unor aspecte tehnice generate 
de situaţii apărute în aplicarea prevederilor Codului fiscal. 

Cele mai importante modificări şi completări în domeniul 
impozitului pe venit, aduse Normelor metodologice actuale, prin 
prezentul proiect, cuprind precizări privind: 

1. Considerarea masei lemnoase exploatate în condiţiile prevăzute 
de legislaţia în materie ca fiind bun mobil din patrimoniul personal, 
din valorificarea caruia sunt obţinute venituri neimpozabile. 

2. Includerea în categoria veniturilor impozabile din salarii a 
următoarelor: 

- asimilarea, în vederea impunerii, a venitului reprezentând 
remuneraţia plătită avocatului coordonator numit/ales pentru 
activitatea de coordonare desfăşurată în cadrul societăţii civile 
profesionale de avocaţi şi societăţii profesionale cu răspundere 
limitată (SPRL), potrivit legii, ca venit salarial realizat în afara 
funcţiei de bază; 

- indemnizaţia primită de angajaţi pe perioada delegării şi detaşării 
în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, 
precum şi orice alte sume de aceeaşi natură, pentru partea care 
depăşeşte 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului 
pentru personalul din instituţiile publice, pentru drepturile aferente 
perioadei începând cu data de 1 februarie 2013; 

Deducerea sumelor plătite direct de către angajat, membru de 
sindicat, în limitele stabilite potrivit legii, pentru determinarea bazei 
de calcul a impozitului pe veniturile din salarii realizate la funcţia de 
bază. 

Precizarea modalităţii de calcul, reţinere şi virare a impozitului pe 
veniturile reprezentând salarii, diferenţe de salarii, dobânzi acordate în 
legătură cu acestea, precum şi actualizarea lor cu indicele de inflaţie, 
stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi 
irevocabile, pentru drepturile plătite începând cu data de 1 februarie 
2013; 

Precizarea obligaţiei de depunere a declaraţiei privind calcularea şi 
reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit de către 
angajator sau de către plătitorul de venituri din salarii în cazul în care 
angajatul detaşat este plătit de entitatea la care a fost detaşat.  

3. Includerea prevederilor referitoare la veniturile din investiţii 
privind: 

- definirea preţului de cumpărare în cazul transferului titlurilor 
de valoare dobândite de persoanele fizice în cadrul operaţiunilor de 
transfer neimpozabil în condiţiile  prevăzute la art. 27 şi 271 din Titlul 
II – Impozitul pe profit, în funcţie de valoarea nominală sau preţul de 
cumpărare, dupa caz, al titlurilor de valoare cedate, înainte de 



operaţiune. În cazul în care titlurile de valoare iniţiale cedate au fost 
dobândite cu titlu gratuit valoarea nominală/ preţul de cumpărare al 
titlurilor respective este considerat zero. 

- precizarea modalităţii de determinare a câştigului din înstrăinarea 
părţilor sociale dobândite prin moştenire. 

4. Reguli aplicabile pentru impunerea veniturilor din activităţi 
agricole pentru care sunt stabilite norme de venit: 

- definirea grupelor de produse vegetale şi animale impuse pe baza 
normelor de venit; 

- definirea produselor în stare naturală; 
- precizarea privind impunerea veniturilor din activităţi agricole în 

sistem real în cazul veniturilor pentru care nu au fost stabilite norme 
de venit; 

- stabilirea unei reguli de repartizare a cheltuielilor efectuate în 
comun aferente veniturilor din activităţi agricole pentru care există 
regimuri fiscale diferite; 

- precizarea modalităţii de acordare a plafonului neimpozabil la 
nivelul asocierii, în cazul contribuabililor care obţin venituri din 
activităţi agricole şi îşi desfăsoară activitatea în cadrul unei asocieri 
fără personalitate juridică; 

- clarificarea determinării venitului din activităţi agricole impuse 
pe baza de norme de venit în cazul exploatării bunurilor deţinute în 
comun; 

- alte precizări tehnice privind modalitatea de impunere a 
veniturilor din activităţi agricole. 

5. Includerea în categoria venituri din alte surse a următoarelor: 
- venituri distribuite persoanelor fizice asociate în forme de 

proprietate asociative – persoane juridice, prevăzute la art.26 din 
Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra 
terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor 
Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- venituri obţinute de cedent şi cesionar din cesionarea drepturilor 
de creanţe salariale din patrimoniul personal,  obţinute în baza unor 
hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, luând în considerare 
prevederie art.14 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul 
de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- veniturile obţinute de cedent din transmiterea drepturilor din 
patrimoniul personal, altele decât cele care se încadrează în categoriile  
de venit prevăzute la art. 41 lit.a) - h) din Codul fiscal; 
- veniturile obţinute de cedent din cesionarea creanţelor din 
patrimoniul personal; 

6. Precizarea privind modalitatea de determinare a venitului 
obţinut în cadrul filialei unui SPRL, care este supusă regimului 
transparenţei fiscale, potrivit legii, pe baza datelor din contabilitatea în 
partidă simplă şi a venitului distribuit asociaţilor, astfel: 

a) persoanele fizice asociate, au obligaţia să asimileze acest venit 
distribuit în funcţie de cota de participare, venitului net anual din 
activităţi independente; 

b) societatea profesională cu răspundere limitată asociată în cadrul 
filialei, va include venitul distribuit în funcţie de cota de participare, în 
venitul brut al activităţii independente, pentru anul fiscal respectiv. 

7. Veniturile de natură salarială obţinute de persoanele fizice 



detaşate să desfăşoare activitate dependentă în străinănătate plătite de 
către sau în numele unui angajator care este rezident în România sau 
are sediul permanent în România, se impun în România dacă există 
drept de impunere potrivit Convenţiei pentru evitarea dublei impuneri 
încheiată de România cu statul în care se desfăşoară activitatea sau 
dacă nu există încheiată o convenţie pentru evitarea dublei impuneri 
încheiată cu statul de detaşare. Astfel, se stabilesc următoarele reguli: 

- salariul plătit de angajatorul român sau de un sediu permanent din 
România persoanei fizice detaşate în străinătate pentru o perioadă mai 
scurtă decât perioada prevăzută de Convenţie, este impozabil în 
România; 

- salariul plătit de angajatorul român sau de un sediu permanent din 
România persoanei fizice detaşate în străinătate pentru o perioada mai 
mare decât perioada prevăzută de Convenţie, este impozabil în statul 
străin; 

- dacă iniţial contractul de detaşare prevede o perioadă de şedere în 
străinătate mai scurtă decât perioada prevăzută de Convenţie dar 
ulterior acesta se prelungeşte, drept de impunere asupra venitului din 
salarii revine statului străin în care salariatul îşi desfăşoara activitatea. 
Impozitul reţinut de angajatorul român se restituie salariatului de către 
autoritatea fiscală prin depunerea de către contribuabil a declaraţiei 
privind veniturile realizate din străinătate, care reprezintă şi cerere de 
restituire; 

- dacă iniţial contractul de detaşare prevede o perioadă de şedere în 
străinătate mai mare decât cea prevăzută de Convenţie şi încetează 
detaşarea persoanei fizice înainte de expirarea perioadei prevăzută de 
Convenţie, drept de impunere revine României iar angajatorul are 
obligaţia reţinerii impozitului pe salariu. Dacă persoana fizică pentru 
care angajatorul a efectuat calculul impozitului nu mai are relaţii 
contractuale generatoare de venituri din salarii şi angajatorul nu poate 
să efectueze reţierea diferenţelor de impozit, atunci persoana fizică 
declară aceste venituri în România potrivit declaraţiei privind 
veniturile realizate din străinătate şi organul fiscal procedează la 
regularizarea impozitului pe salarii; 

- în condiţiile în care activitate salarială este desfăşurată de 
persoana fizică detaşată într-un stat cu care România nu are încheiată 
Convenţie pentru evitarea dublei impuneri sau persoana fizică nu este 
vizată de o convenţie de evitare a dublei impuneri, venitul de această 
natură se impune în România indiferent de perioada pentru care 
activitatea este desfăşurată în statul străin; 

8. Alte clarificări de natură tehnică. 
 
C. Titlul IV1 „Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor” 

Se modifică şi se completează normele metodologice, în sensul: 
1. introducerii unor reguli tranzitorii pentru anul 2013, necesare 

trecerii de la sistemul opţional de plată a impozitului pe veniturile 
microîntreprinderilor, aplicabil până la data de 31 ianuarie 2013 
inclusiv, la cel obligatoriu, introdus de Ordonanţa Guvernului 
nr.8/2013, aplicabil începând cu data de 1 februarie 2013. 

2. corelării condiţiilor care definesc microîntreprinderea, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr.8/2013, inclusiv a celei referitoare la 
limita stabilită pentru veniturile realizate de persoanele juridice, la 
nivelul a 65.000 euro, condiţii care impun intrarea sau ieşirea, după 
caz, din sistemul de impunere a veniturilor microîntreprinderilor, 



3. alte corelări necesare aplicării sistemului obligatoriu de impunere a 
microîntreprinderilor. 
 
D. Titlul V „Impozitul pe veniturile obţinute de nerezidenţi” 
Se urmăreşte corelarea actualelor norme metodologice date în 

aplicarea Titlului V din Codul fiscal cu noile prevederi introduse. 
1. În acest sens, impunerea cu o cotă majorată de impozit, respectiv de 

50% pentru veniturile din prestarea de servicii în România sau în 
afara României, dividende, dobânzi, comisioane, redevenţe şi din 
exercitarea unei profesii independente plătite într-un stat cu care 
România nu are încheiat un instrument juridic în baza căruia să se 
realizeze schimbul de informaţii, indiferent de rezidenţa 
persoanelor beneficiare a acestor venituri, presupune completarea 
actualelor norme cu aceste precizări; 

2. Sunt precizate instrumentele juridice încheiate de România în baza 
cărora se realizează schimbul de informaţii;  

3. Aplicarea cotei de 16% şi pentru servicii prestate în afara 
României, respectiv pentru servicii de management, servicii de 
consultanţă în orice domeniu, servicii de marketing, servicii de 
asistenţă tehnică, servicii de cercetare şi proiectare în orice 
domeniu, servicii de reclamă şi publicitate indiferent de forma în 
care sunt realizate şi servicii prestate de avocaţi, ingineri, arhitecţi, 
notari, contabili, auditori; 

4. Alte aspecte tehnice. 
 

E. Titlul VI „Taxa pe valoarea adăugată” 
1. Având în vedere amendamentele aduse Codului fiscal prin 

Legea nr. 208/2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 
privind Codul fiscal şi modificările introduse prin Ordonanţa 
Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri 
financiar-fiscale, se impune corelarea legislaţiei secundare în 
domeniul TVA cu legislaţia primară. Astfel, au fost elaborate norme 
metodologice date în aplicarea amendamentelor aduse Codului fiscal 
prin Legea nr. 208/2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.15/2012, precum şi pentru aplicarea măsurilor legislative instituite 
prin Ordonanţa Guvernului nr. 8/2013. 

2. Alte modificări şi completări aduse normelor metodologice în 
domeniul TVA prin prezentul proiect se referă în principal la: 

- alinierea legislaţiei naţionale la hotărârea Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene în cazul C- 257/11 Gran Via Moineşti dată 
împotriva Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), 
prin care Curtea a stabilit că operatorii economici au drept de 
deducere a TVA aferente achizitiilor de terenuri pe care se află 
construcţii care sunt demolate în vederea realizării altor 
constructii destinate realizarii de operatiuni taxabile, iar taxa 
aferentă achiziţiei acestor bunuri nu se ajustează; 

- regimul TVA aferent bunurilor care fac obiectul contractelor de 
leasing reziliate, care nu mai reintră în posesia societăţilor de 
leasing, respectiv introducerea de prevederi referitoare la faptul 
că nu se ajustează TVA în cazul bunurilor nerecuperate de către  
societăţile de leasing, dar pentru care acestea fac dovada că au 
întreprins demersuri în vederea recuperării, în conformitate cu 



opinia Comisiei Europene transmisă prin Scrisoarea suplimentară 
de punere în întârziere nr. 546/25.01.2013 – Încălcarea 
2012/4017, pentru a evita declanşarea procedurii de infringement;

- compatibilizarea anumitor prevederi care reglementează locul 
livrării/prestării pentru livrările de bunuri/prestările de servicii la 
bordul navelor, cu prevederile Regulamentului de punere în 
aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului din 15 martie 2011 de 
stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 
2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea 
adăugată; 

- alte clarificări de ordin tehnic privind: 
- implementarea grupului fiscal şi anularea tratamentului 

unei persoane ca membru al unui grup fiscal, astfel încât 
să nu fie scindată perioada fiscală din perspectiva 
modului de completare şi depunere a deconturilor de 
TVA;  

- clarificări suplimentare pentru determinarea depăşirii 
plafonului care serveşte drept referinţă pentru stabilirea 
regimului TVA aplicabil în cazul bunurilor de mică 
valoare acordate gratuit în cadrul acţiunilor de protocol; 

- completarea exemplelor de servicii strâns legate de 
serviciile educaţionale sau de formare profesională a 
adulţilor pentru asigurarea aplicării unitare a 
prevederilor legale; 

- regularizările taxei aferente operaţiunilor realizate 
înainte de trecerea persoanelor impozabile la regimul de 
scutire pentru întreprinderi mici în cazul anulării de 
contracte, a reducerilor de preţ, şi a altor evenimente de 
natură a conduce la ajustarea bazei impozabile a TVA; 

- depunerea unei declaraţii speciale pentru ajustarea TVA 
în situaţiile în care apar evenimente de natura a genera 
ajustarea bazei de impozitare a TVA, ulterior scoaterii 
persoanei impozabile din evidenţa persoanelor 
înregistrate în scopuri de TVA; 

- deducerea TVA pe baza unei declaraţii speciale în cazul 
persoanelor care trec de la sistemul TVA la încasare la 
regimul special de scutire, sau sunt radiate din oficiu de 
organele fiscale din evidenţa plătitorilor de TVA, în 
cazul în care plata facturilor de achiziţii se efectuează 
ulterior anulării codului de înregistrare în scopuri de 
TVA; 

- stabilirea condiţiilor în care bonurile fiscale cu valori de 
până la 100 Euro, care îndeplinesc condiţiile pentru a fi 
tratate ca şi facturi simplificate, permit deducerea TVA, 
respectiv înscrierea codului de înregistrare în scopuri de 
TVA a beneficiarului cu ajutorul caselor de marcat; 

- noficările pentru calcului Bazei TVA - menţionarea 
expresă a faptului că operaţiunile care fac obiectul 
notificărilor sunt operaţiunile realizate în interiorul ţării 
şi clarificarea situaţiilor în care se schimbă statutul 
persoanelor impozabile în anul pentru care se depun 
notificările; 

- prevederi referitoare la facturile de corecţie emise pentru 
operaţiuni supuse taxării inverse, ulterior unui control 



fiscal la beneficiar. 
 

F. Titlul VII „Accize şi alte taxe speciale” 
1. Precizarea documentelor ce trebuie prezentate de plătitorii de 

accize pentru bere şi băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri, 
în vederea stabilirii nivelul accizelor datorate la bugetul de stat, 
respectiv dacă se datorează numai accizele armonizate sau se 
datorează atât accizele armonizate cât şi accizele nearmonizate.  
În cazul în care se datorează şi accizele nearmonizate, baza de 
calcul a garanţiei pentru operaţiunile desfăşurate în regim 
suspensiv va cuprinde atât nivelul accizei armonizate, cât şi 
nivelul accizei nearmonizate. 
Totodată, se reglementează procedura de restiturie a accizelor 
nearmonizate prevăzute pentru aceste produse, în sensul că se 
impune respectarea procedurilor prevăzute pentru restituirea 
accizelor armonizate. 

2. Reglementarea procedurii pentru achiziţionarea în regim de 
excepţie de la plata accizelor a aditivilor ce nu pot fi utilizaţi în 
calitate de combustibil sau carburant. Astfel, pentru a beneficia de 
această excepţie, operatorii economici vor avea obligaţia ca, 
înainte de achiziţionarea acestor produse, să depună o notificare la 
autoritatea vamală. Achiziţionarea aditivilor fără notificarea 
prealabilă a autorităţii vamale va atrage  exigibilitatea accizelor. 

3. Stabilirea dreptului de acordare a scutirii indirecte de la plata 
accizelor pentru utilizările specifice ale alcoolului etilic, şi în cazul 
achiziţionării acestor produse de la destinatari înregistraţi, având în 
vedere faptul că şi aceşti operatori economici fac parte din 
categoria plătitorilor de accize. 
Revizuirea documentelor necesare pentru restituirea accizelor 
astfel încât acestea să fie relevante pentru fiecare tip de operator 
economic, respectiv antrepozitar autorizat, destinatar înregistrat şi 
importator. 

4. Revizuirea precizărilor privind achiziţiile de arome alimentare deja 
eliberate în consum într-un alt stat membru, astfel încât şi 
producătorii de băuturi nealcoolice să beneficieze de restituirea 
accizelor. 

5. Depunerea on-line a situaţiilor de raportare pentru destinatarii 
înregistraţi şi utilizatorii finali în vederea reducerii costurilor 
generate de depunerea personală a acestor situaţii. 

6. Introducerea unei noi condiţii pentru autorizarea utilizatorilor finali 
care achiziţionează produse energetice în regim de exceptare de la 
plata accizelor, în vederea diminuării riscurilor de evaziune fiscală. 
Astfel, nu vor fi autorizaţi operatorii economici care înregistrează 
obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat, de natura 
celor administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. 

7. Precizarea că, sigilarea instalaţiei de producţie în cazul 
suspendării, revocării sau anulării autorizaţiei de antrepozit fiscal 
se va realiza după finalizarea procesului de fabricaţie în cazul în 
care există produse aflate în proces de fabricaţie. 

8. Completarea anumitor situaţii de raportare cu informaţii privind 
codul produsului accizabil, având în vedere că există situaţii în 
care un cod NC poate fi încadrat în mai multe grupe de produse 
accizabile, afectând astfel rapoartele de analiză. 

 



G. Titlul IX² Contribuţii sociale obligatorii 
Se aduc clarificări privind: 

1. Noile reglementări referitoare la tratamentul fiscal al sumelor care 
depăşesc valoarea a de 2,5 ori nivelul stabilit prin hotărâre a 
Guvernului pentru personalul din instituţiile publice, în cazul 
indemnizaţiilor primite pe perioada delegării şi detaşării în altă 
localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului; 

2. Modalitatea de stabilire a bazei de calcul al contribuţiei de 
asigurări sociale de sănătate pentru persoanele care realizează 
numai venituri din activităţi independente precum şi pentru 
persoanele care realizează numai venituri din activităţi agricole; 

3. Modul în care se determină baza de calcul al contribuţiei de 
asigurări sociale, pentru persoanele care realizează venituri din 
activităţi independente pentru care se aplică reţinerea la sursă a 
impozitului de venit. 

4. Alte aspecte de natură tehnică. 
 

3. Alte informaţii 
 
Nu este cazul. 
 

 
Secţiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 
 

1. Impactul macroeconomic Nu este cazul. 

11 Impactul asupra mediului 
concurenţial şi domeniului ajutoarelor 
de stat 

Nu este cazul. 

2. Impactul asupra mediului de 
afaceri 

 
Nu este cazul. 
 

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 -

Indicatori Anul curent Următorii 4 ani Media pe 5 ani 

1 2 3 4 5 6 7 
1) Modificări ale 
veniturilor bugetare, 
plus/minus, din care: 

      



a) buget de stat, din 
acestea: 

      

(i) impozit pe profit       

(ii) impozit pe venit       

(iii) accize       

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       

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 

 
 
 
 
 
Nu este cazul. 
 
 
 
 
Nu este cazul. 

2) Conformitatea proiectului de act 
normativ cu legislaţia comunitară în 
cazul proiectelor ce transpun 
prevederi comunitare 

Modificările legislative în domeniul TVA sunt în 
conformitate cu legislaţia comunitară. 

3) Măsuri normative necesare 
aplicării directe a actelor normative 
comunitare 

Nu este cazul. 

4) Hotărâri ale Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene 

 
Modificările legislative nu contravin jurisprudenţei Curţii de 
Justiţie a Uniunii Europene. 
 

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

Hotătârea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în cazul C- 
257/11 Gran Via Moineşti. 

6) Alte informaţii 
 
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 

 
În procesul de elaborare a 

proiectului de act normativ au fost 
îndeplinite procedurile prevăzute de 
Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
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 privind procedura de 

Proiectul de act normativ a fost transmis 
spre consultare şi structurilor asociative 
ale autorităţilor publice locale, conform 
dispoziţiilor H.G. nr.521/2005 privind 



consultare a structurilor asociative ale autorităţilor 
administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de 
acte normative 

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 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 
către Consiliul Legislativ. 
 

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 
 
Nu este cazul. 
 

c) Consiliul Economic şi Social 

 
Proiectul de act normativ se avizează de 
către Consiliul 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 
 

1) Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea 
elaborării proiectului de act normativ 

 
Proiectul de act normativ a fost 

publicat pe site-ul Ministerului 
Finanţelor Publice şi a fost dezbătut în 
cadrul Comisiei de Dialog Social la care 
participă reprezentanţi ai organismelor 
interesate. 

 
2) Informarea societăţii civile cu 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 
 
Nu este cazul. 
 



 
Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

1) Măsurile de punere în aplicare a proiectului de 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. 
Având în vedere cele prezentate, am elaborat proiectul de Hotărâre pentru modificarea şi 

completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate 
prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004, pe care îl supunem spre aprobare. 
 

 
 

VICEPRIM-MINISTRU, 
MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE 

DANIEL CHIŢOIU 
 

 


