NOTA DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1
Titlul proiectului de act normativ

Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal
şi reglementarea unor măsuri financiar – fiscale

Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ
1. În domeniul impozitelor directe

1. Descrierea situaţiei actuale

1.1.
În domeniul impozitului pe profit
• La determinarea impozitului pe profit, în perioada 1 mai
2009 – 31 decembrie 2010, cheltuielile privind
combustibilul pentru vehiculele rutiere motorizate care
sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de
persoane, cu anumite excepţii prevăzute de lege, au
reprezentat cheltuieli nedeductibile.
• Prevederile referitoare la excepţia de la plata impozitului
pe dividende aferent dividendelor distribuite fondurilor
de pensii facultative, fondurilor de pensii administrate
privat, precum şi organelor administraţiei publice care
exercită, prin lege, drepturile şi obligaţiile ce decurg din
calitatea de acţionar al statului la acele persoane juridice
române, creează interpretări pentru dividendele
distribuite acestor beneficiari, dar neplătite până la
sfârşitul anului.
1.2.
În domeniul impozitului pe venit
• Contravaloarea cupoanelor ce reprezintă bonuri de
valoare care se acordă cu titlu gratuit persoanelor fizice
conform dispoziţiilor legale în vigoare reprezintă venituri
neimpozabile.
• În perioada 1 mai 2009 - 31 decembrie 2010, nu sunt
cheltuieli deductibile la calculul venitului net anual din
activităţi independente cheltuielile privind combustibilul
pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate
exclusiv pentru transportul rutier de persoane, cu o
greutate maximă autorizată care să nu depăşească 3.500
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kg şi care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri,
incluzând şi scaunul şoferului, cu excepţia situaţiei în
care vehiculele se înscriu în oricare dintre următoarele
categorii:
1. vehiculele utilizate exclusiv pentru: intervenţie,
reparaţii, pază şi protecţie, curierat, transport de personal la
şi de la locul de desfăşurare a activităţii, precum şi
vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de
reportaj, vehiculele utilizate de agenţi de vânzări şi de agenţi
de recrutare a forţei de muncă;
2. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu
plată, inclusiv pentru activitatea de taxi;
3. vehiculele utilizate pentru închirierea către alte
persoane, inclusiv pentru desfăşurarea activităţii de instruire
în cadrul şcolilor de şoferi;
•

În perioada de aplicare a prevederilor Legii nr. 22/2010
pentru completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, respectiv 7 martie 2010 – 13 mai 2010, inclusiv,
prevederile referitoare la reţinerea impozitului pe venitul
din pensii nu se aplică venitului din pensii realizat de
persoanele cu handicap grav sau accentuat.

1.3.

În
domeniul
impozitului
pe
veniturile
nerezidenţilor
În prezent, în condiţiile neîndeplinirii cumulative a
perioadei minime de deţinere şi a participării minime în
capitalul persoanei juridice române, cota de impunere a
dividendelor obţinute din România de persoanele juridice
rezidente în statele membre ale Uniunii Europene şi ale
Asociaţiei Europene a Liberului Schimb este de 10%.
2. În domeniul TVA şi al accizelor
În domeniul TVA şi al accizelor, legislaţia naţională este
armonizată cu acquis-ul comunitar. Una dintre obligaţiile
ţării noastre, în calitate de stat membru al Uniunii Europene,
asumate prin Tratatul de aderare, o constituie continuarea
armonizării legislative pe măsura adoptării actelor normative
la nivel comunitar. Potrivit legislaţiei actuale persoanele
impozabile înregistrate în scopuri de TVA nu pot aplica
regimul special de scutire pentru mici întreprinderi chiar
dacă realizează o cifră de afaceri inferioară plafonului de
scutire.
Pentru produsele supuse accizelor este prevăzut un nivel
al accizelor aplicabil până la data de 31 decembrie 2010.
Prevederile aferente faptelor care constituie infracţiuni în
cazul operaţiunilor cu produse accizabile nu sunt în
concordanţă cu ultimele modificări şi completări aduse
titlului VII.
3. În domeniul contribuţiilor sociale
În prezent, în baza legislatiei existente, contribuabilii
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care au calitatea de angajatori sau asimilati ai acestora au
obligatia de a calcula, retine si plăti contributiile sociale
prevăzute de lege, utilizând diverse definiţii pentru acelaşi
venit şi baze de calcul diferite, care creaza dificultati atat
acestora cât şi organelor de control. Totodată, aceşti
contribuabili sunt obligaţi să depună la autoritatea fiscală
competenta, declaratiile privind obligatiile de plata la
bugetul general consolidat, bugetele asigurărilor sociale şi
fondurilor speciale, precum şi câte o declaraţie privind
evidenta nominala a asiguratilor, la fiecare instituţie care
gestionează sistemul de asigurare sociala respectiv.

Prin intoducerea la capitolul de definiţii a notiunii de
autoritate fiscala centrala se intentioneaza clarificarea rolului
Ministerului Finantelor Publice in domeniul fiscal si anume
acela de a coordona aplicarea unitara a prevederilor
legislatiei fiscale si de a asigura indrumarea metodologica a
Agentiei Nationale de Administrare Fiscala ca parte a
raporturilor juridice fiscale.
A. În domeniul impozitelor directe
I. În domeniul impozitului pe profit
• În domeniul impozitului pe profit, măsura fiscală se
referă la prelungirea perioadei de limitare a
deductibilităţii cheltuielilor privind combustibilul, până
la data de 31 decembrie 2011.
•
2. Schimbări preconizate

Corelări tehnice referitoare la excepţiile de la plata
impozitului pe dividende.

II. În domeniul impozitului pe venit
•

Abrogarea prevederilor referitoare la neimpozitarea
contravalorii cupoanelor ce reprezintă bonuri de valoare
care se acordau cu titlu gratuit persoanelor fizice
conform dispoziţiilor legale.
• În perioada 1 ianuarie 2011 – 31 decembrie 2011
inclusiv, nu sunt cheltuieli deductibile cheltuielile
privind combustibilul pentru vehiculele rutiere
motorizate care sunt destinate exclusiv pentru transportul
rutier de persoane, cu o greutate maximă autorizată care
să nu depăşească 3.500 kg şi care să nu aibă mai mult de
9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului,
aflate în proprietatea sau în folosinţa contribuabilului cu
excepţia situaţiei în care vehiculele se înscriu în oricare
dintre următoarele categorii:
1. vehiculele utilizate exclusiv pentru: intervenţie,
reparaţii, pază şi protecţie, curierat, transport de personal la
şi de la locul de desfăşurare a activităţii, precum şi
vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de
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reportaj, vehiculele utilizate de agenţi de vânzări şi de agenţi
de recrutare a forţei de muncă;
2. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu
plată, inclusiv pentru activitatea de taxi;
3. vehiculele utilizate pentru închirierea către alte
persoane, inclusiv pentru desfăşurarea activităţii de instruire
în cadrul şcolilor de şoferi.
•

•

•

Reglementarea recalculării de către organul fiscal
competent a plăţilor anticipate stabilite în contul
impozitului anual datorat, pentru veniturile din activităţi
independente şi/sau veniturile din activităţi agricole, în
cazul în care în cursul anului fiscal contribuabilii îşi
întrerup temporar activitatea sau îşi încetează activitatea,
în urma înştiinţării de către contribuabil a organului
fiscal competent, în termen de 15 zile de la data
producerii evenimentului.
În cazul în care plătitorii de venituri din pensii nu au
calculat, reţinut şi virat impozitul aferent veniturilor
realizate de persoanele cu handicap grav sau accentuat în
perioada de aplicare a prevederilor Legii nr. 22/2010
pentru completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, respectiv 7 martie 2010 – 13 mai 2010, inclusiv,
plătitorii de astfel de venituri sunt obligaţi să depună la
organul fiscal competent o declaraţie informativă privind
veniturile plătite în vederea stabilirii impozitului pentru
fiecare dintre contribuabilii respectivi. Impozitul datorat,
se calculează potrivit Cap.VI „Venituri din pensii“, de
către organul fiscal competent prin decizie de impunere.
Alte măsuri de natură tehnică.

III. În domeniul impozitului pe veniturile nerezidenţilor
•

Având în vedere majorarea cotei de impozit a
dividendelor plătite către o persoană juridică română,
respectiv la 16%, se impune modificarea cotei de
impunere la 16% a dividendelor obţinute din România de
persoanele juridice rezidente în statele membre ale
Uniunii Europene şi Asociaţiei Europene a Liberului
Schimb care nu îndeplinesc condiţiile de deţinere şi de
participare minimă în capitalul persoanei juridice române
pentru a fi scutite. Astfel, nu se va acorda un tratament
mai favorabil dividendelor distribuite către nerezidenţi
decât cele distribuite către societăţi române.

B. În domeniul TVA, principalele modificări aduse prin
proiectul de Ordonanţă de urgenţă se referă la:
I.Transpunerea unor directive europene
1. Art. 3 al Directivei 2008/8/CE a Consiliului din 12
februarie 2008 de modificare a Directivei 2006/112/CE în
ceea ce priveşte locul de prestare a serviciilor - se referă
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la modificarea şi completarea prevederilor Codului fiscal
privind locul prestării pentru serviciile principale şi auxiliare
legate de activităţi culturale, artistice, sportive, ştiinţifice,
educaţionale, de divertisment sau de activităţi similare, cum
ar fi târgurile şi expoziţiile, inclusiv în cazul serviciilor
prestate de organizatorii acestor activităţi. În prezent aceste
servicii se impozitează la locul prestării efective, chiar dacă
sunt prestate către persoane impozabile. După 1 ianuarie
2011, în principiu numai serviciile de natura celor enumerate
mai sus, prestate către persoane neimpozabile, se vor mai
impozita la locul prestării efective, în timp ce serviciile
prestate către persoane impozabile se vor impozita la locul
unde este stabilit beneficiarul serviciilor.
2. Directiva 2009/162/UE a Consiliului din 22 decembrie
2009 - este o directivă ce modifică anumite dispoziţii ale
Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe
valoarea adăugată, modificările fiind în primul rând de
natură tehnică. Principalele modificări ale legislaţiei în
domeniul TVA care derivă din transpunerea acestei directive
se referă în principal la:
- introducerea unor dispoziţii referitoare la importul şi
la locul impozitării livrărilor de gaz şi de electricitate,
regulile speciale aplicându-se pentru importurile şi
livrările de gaz efectuate prin intermediul oricărui
sistem de gaze naturale situat pe teritoriul
Comunităţii sau al oricărei reţele conectate la un
astfel de sistem;
- aplicarea scutirii de TVA pentru importurile efectuate
cu ajutorul navelor, atunci când gazele sunt introduse
într-un sistem de gaze naturale sau într-o reţea de
gazoducte cu alimentare din amonte;
- aplicarea unor reguli privind locul impozitării pentru
livrările şi importul de energie termică şi agent
frigorific similare cu cele aplicate pentru livrarea şi
importul de energie electrică si gaz;
- aplicarea unor reguli unitare privind locul prestării
pentru serviciile legate de acordarea accesului la
orice tip de sistem sau reţea de electricitate şi de gaze
naturale, precum şi la reţelele de încălzire şi de
răcire.
3. Directiva 2010/23/UE a Consiliului din 16 martie 2010
de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul
comun al taxei pe valoarea adăugată, cu privire la
aplicarea opţională şi temporară a mecanismului de taxare
inversă pentru prestarea anumitor servicii care prezintă risc
de fraudă. Potrivit acestei directive, statele membre pot
aplica până la 30 iunie 2015 şi pentru o perioadă minimă de
doi ani taxarea inversă pentru transferul de certificate de
emisii de gaze cu efect de seră, astfel cum sunt definite la
articolul 3 din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului
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European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire
a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze
cu efect de seră în cadrul Comunităţii, transferabile în
conformitate cu articolul 12 din directivă, precum şi pentru
transferul altor unităţi care pot fi utilizate de operatori în
conformitate cu aceeaşi directivă.
Primele două directive trebuie aplicate de toate statele
membre de la 1 ianuarie 2011. A treia directivă deşi este
opţională, constituie un instrument eficient pentru
combaterea fraudei fiscale în domeniul comercializării de
certificate de emisii de gaze, iar România s-a angajat faţă de
Comisia Europeană să implementeze această opţiune
începând cu data de 1 ianuarie 2011.
II.Măsuri de ordin tehnic , între care menţionăm:
- Modificarea prevederilor referitoare la livrările de bunuri şi
prestările de servicii efectuate în mod gratuit. Ca urmare a
notificării Comisiei Europene, care a pus în vedere României
că va declanşa procedura de infringement în cazul
neadaptării legislaţiei naţionale la prevederile Directivei
2006/112/CE, serviciile prestate în mod gratuit vor fi
considerate că nu sunt în sfera de aplicare a TVA numai în
situaţia în care nu au legătură cu activitatea economică a
persoanei impozabile;
- Continuarea aplicării măsurilor de limitare a dreptului de
deducere a TVA pentru achiziţia de autoturisme şi
combustibili necesari funcţionării acestora şi pentru anul
2011;
- Instituirea posibilităţii persoanelor impozabile care au
realizat o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire
pentru întreprinderi mici, de a solicita scoaterea din evidenţa
persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, în vederea
aplicării regimului special de scutire. Măsura are în vedere
reducerea numărului persoanelor înregistrate în scopuri de
TVA în scopul îmbunătăţirii activităţii de administrare a
acestora;
- Modificarea art. 11 alin. (12) din Codul fiscal în scopul
corelării cu alin. (11), referitor la operaţiunile efectuate de
contribuabilii declaraţi inactivi;
- Clarificări ale situaţiilor în care bunurile contribuabililor
inactivi sunt executate silit prin organele de executare silită;
- Modificarea art. 133 din Codul fiscal pentru a permite în
cazul transporturilor efectuate în afara Comunităţii, să fie
aplicată regula impozitării la locul utilizării efective;
- Modificarea art. 153 alin. (9) din Codul fiscal, astfel încât
să rezulte că după încetarea situaţiilor care au condus la
scoaterea din evidenţă a contribuabililor inactivi, organul
fiscal va înregistra din oficiu în scopuri de TVA respectivele
persoane impozabile;
- Reglementarea situaţiei în care se va emite un certificat
pentru atestarea plăţii TVA pentru achiziţiile intracomunitare
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de mijloace de transport care nu sunt noi, efectuate de
persoane înregistrate conform art 1531 din Codul fiscal, în
vederea înmatriculării respectivelor mijloace de transport;
- Instituirea obligaţiei de a depune anumite notificări scrise
organelor fiscale competente, pentru persoanele impozabile
care au o cifră de afaceri anuală inferioară plafonului de
35.000 euro, ţinând seama de importanţa obţinerii unor date
absolut necesare calculului bazei TVA pentru resursele
proprii comunitare.
C. În domeniul accizelor, principalele modificări aduse
prin proiectul de Ordonanţă de urgenţă se referă la:
I. Transpunerea Directivei 2010/12/UE a Consiliului din
16 februarie 2010 de modificare a Directivelor 92/79/CEE,
92/80/CEE şi 95/59/CE privind structura şi nivelurile
accizelor aplicate tutunului prelucrat şi a Directivei
2008/118/CE, care implică:
- înlocuirea MPPC (Most popular price category) cu
WAP (Weighted average price) ca punct de referinţă
pentru determinarea structurii accizei totale pentru
ţigarete;
- atingerea cerinţei privind acciza pentru ţigarete de
minim 90 euro/1000 ţigarete indiferent de WAP, până
la 31 decembrie 2017, potrivit perioadei de tranziţie
acordată României;
- revizuirea unor definiţii, atât în cazul ţigaretelor cât şi
în cazul altor produse din tutun.
II. Măsuri de ordin tehnic, între care menţionăm:
- precizarea nivelului accizelor aplicabil începând cu 1
ianuarie 2011;
- majorarea nivelului accizelor pentru anumite produse
energetice, precum şi pentru ţigarete, potrivit angajamentelor
cu privire la respectarea reglementărilor comunitare în
domeniu;
- eliminarea scutirii de la plata accizelor prevăzută în cazul
ţigaretelor destinate testelor ştiinţifice şi celor privind
calitatea produselor;
- menţinerea accizelor pentru cafea şi produse din cafea şi
pentru anul 2011;
- revizuirea faptelor care constituie infracţiuni în cazul
operaţiunilor cu produse accizabile.

D. În domeniul contribuţiilor sociale
Prin acest proiect de act normativ se asigura crearea unui
cadru legislativ unitar in ceea ce priveste definirea
veniturilor pentru care exista obligatia de calcul, retinere,
plata si declarare a contributiilor sociale, in concordanta cu
prevederile Codului fiscal, precum şi o bază de calcul care să
cuprindă în mare parte aceleaşi categorii de venituri, si
totodată, să răspundă condiţiilor de acordare a prestatiilor de
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care pot beneficia persoanele asigurate.
De asemenea, actul normativ asigura cadrul legal pentru
implementarea unei singure declaratii prin care să se
realizeze atat declararea obligatiilor de plata la bugetele
asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, cat şi declararea
persoanelor care sunt asigurate, declaratie care se va depune
la o singura institutie, respectiv autoritatea fiscala
competenta.
Totodata, prin implementarea declaratiei unice in ceea ce
priveste contributiile sociale se asigura si o integrare a
fluxurilor de informaţii între instituţiile cu atributii în
colectarea obligatiilor fiscale şi cele care, potrivit
dispozitiilor legale, administrează sistemele de asigurări
sociale si acordă prestatiile sociale persoanelor asigurate.
Schimbarile prevazute a se instituii prin acest act
normativ, in domeniul contributiilor sociale si
implementarea declaratiei unice privind contributiile sociale,
au la baza recomandari care au fost formulate cu privire la
acest domeniu in cadrul proiectului de asistenta tehnica
finantat de Banca Mondiala, respectiv Proiectul „Asistenţă
tehnică pentru dezvoltarea cadrului legal privind impozitele
şi contribuţiile sociale aferente salariilor”, derulat in anul
2007, sub coordonarea Comisiei interministeriale
responsabile pentru realizarea celei
de-a doua etape a
reformei in domeniul colectarii si armonizarii legislatiei
referitoare la contributiile sociale.

În domeniul TVA, art. 3 al Directivei 2008/8/CE a
Consiliului din 12 februarie 2008 de modificare a Directivei
2006/112/CE în ceea ce priveşte locul de prestare a
serviciilor şi Directiva 2009/162/UE a Consiliului din 22
decembrie 2009 trebuie aplicate de toate statele membre de
la 1 ianuarie 2011. În ceea ce priveşte Directiva 2010/23/UE
a Consiliului din 16 martie 2010 de modificare a Directivei
2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea
adăugată, deşi este opţională, aceasta constituie un
instrument eficient pentru combaterea fraudei fiscale în
domeniul comercializării de certificate de emisii de gaze, iar
România s-a angajat faţă de Comisia Europeană să
implementeze această opţiune începând cu data de 1 ianuarie
2011.

3. Alte informaţii

Secţiunea a 3-a
Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ

1. Impactul macroeconomic

În domeniul impozitelor directe
Impact macroeconomic nesemnificativ.
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11 Impactul asupra mediului
concurenţial şi domeniului ajutoarelor Nu este cazul.
de stat
În domeniul impozitelor directe
Impact nesemnificativ.

2. Impactul asupra mediului de
afaceri

În domeniul TVA
Sarcini administrative suplimentare pentru persoanele
impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153
din Codul fiscal care au o cifră de afaceri anuală cuprinsă
între 10.000 şi 35.000 euro, precum şi pentru persoanele
impozabile neînregistrate în scopuri de TVA conform art.
153 din Codul fiscal care au o cifră de afaceri anuală mai
mică de 10.000 euro. Aceste sarcini administrative constau
în depunerea unor notificări organelor fiscale şi nu pot fi
evitate datorită necesităţii colectării de informaţii pentru
calculul bazei TVA pentru resursele proprii comunitare.
Prin introducerea posibilităţii ca micile întreprinderi care au
realizat în anul precedent o cifră de afaceri mai mică de
35.000 de euro să poată solicita scoaterea din evidenţa
persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, vor fi reduse
sarcinile fiscale şi administrative ale celor care se califică
pentru aplicarea acestei măsuri, în sensul că acestea nu vor
mai avea obligaţia de a colecta TVA şi de a depune
deconturi.
În domeniul accizelor - o posibilă creştere a preţurilor de
vânzare pentru anumite produse accizabile ca urmare a
majorării nivelului accizelor.
În domeniul contribuţiilor sociale
Prin definirea unitara a veniturilor pentru care exista
obligatia platii contributiilor sociale, in concordanta cu
veniturile salariale si asimilate salariilor supuse impozitului
pe venit, se elimina din dificultatile pe care contribuabilii si
organele de control le intampina in prezent in ceea ce
priveste calculul contributiilor sociale, iar prin instituirea
unei singure declaratii, depusă la o singura institutie,
respectiv autoritatea fiscala competenta, se reduce numarul si
volumul formalitatilor administrative, precum si timpul
alocat acestora.

3. Impactul social

În domeniul contribuţiilor
Implementarea dispozitiilor prezentului act normativ vizeaza
veniturile salariale si asimilate salariilor supuse contribuţiilor
sociale individuale, care nu vor majora sarcina fiscală a
asiguratului.

4. Impactul asupra mediului

Nu este cazul.
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Nu au fost identificate

5. Alte informaţii

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

Anul curent

1

2

Următorii 4 ani
3
4
5
- 2011 - - 2012 - - 2013 -

- mil. lei Media pe 5 ani
6

1)
Modificări
ale
veniturilor bugetare,
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din
acestea:
(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit
(iii) impozit nerezidenţi
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

Fără impact bugetar.
Fără impact bugetar.
Impact bugetar pozitiv ce nu poate fi cuantificat.
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3) Impact financiar,
plus/minus, din care:
a) buget de stat
- TVA
- accize
b) bugete locale
4) Propuneri pentru
acoperirea
creşterii
cheltuielilor bugetare

+ 457,14
+ 40,90

5) Propuneri pentru a
compensa
reducerea
veniturilor bugetare
6) Calcule detaliate
privind fundamentarea
modificărilor
veniturilor
şi/sau
cheltuielilor bugetare
7) Alte informaţii

În cazul măsurilor privind transpunerea directivelor europene în domeniul
TVA, impactul asupra încasării veniturilor bugetare nu poate fi cuantificat.

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;

Jhhhhhhhhhhhhhhhhhh
a) Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare;
Normele privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea
adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), k), l) şi m) din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, şi la art. X şi XI din Acordul dintre
România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor
Statelor Unite ale Americii în România, semnat la
Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr.
260/2002, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi
finanţelor nr. 2067, cu modificările şi completările ulterioare.
Modificarea unor ordine comune ale ministrului finanţelor
publice, ministrului sănătăţii.

b) acte normative ce urmează a fi
elaborate în vederea implementării

b) Ordine ale preşedintelui
Administrare Fiscală.

Agenţiei

Naţionale

de
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noilor dispoziţii
Totodata, in vederea implementarii acestor noi dispozitii
legale se va aproba prin Hotarare a Guvernului care se va
publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, modelul şi
conţinutul declaraţiei lunare privind obligaţiile de plată a
contribuţiilor sociale şi evidenţa nominală a persoanelor
asigurate, precum şi modalitatea de completare si depunere a
acestei declaratii

Este compatibil cu legislaţia UE în domeniu, respectiv
Directiva 90/435/CEE a Consiliului din 23 iulie 1990 privind
regimul fiscal comun care se aplică societăţilor-mamă şi
filialelor acestora din diferite state membre, cu
amendamentele ulterioare.
Asigură respectarea art. 49 din Tratatul privind funcţionarea
Uniunii Europene.
Prevederile referitoare la TVA şi accize respectă în totalitate
acquis-ul comunitar în domeniu.
În domeniul TVA, proiectul de ordonanţă de urgenţă
transpune prevederile următoarelor directive europene:
- art. 3 al Directivei 2008/8/CE a Consiliului din 12 februarie
2008 de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce
priveşte locul de prestare a serviciilor
- Directiva 2009/162/UE a Consiliului din 22 decembrie
2) Conformitatea proiectului de act
2009 de modificare a anumitor dispoziţii ale Directivei
normativ cu legislaţia comunitară în
2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea
cazul
proiectelor
ce
transpun
adăugată,
prevederi comunitare
- Directiva 2010/23/UE a Consiliului din 16 martie 2010 de
modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun
al taxei pe valoarea adăugată, cu privire la aplicarea opţională
şi temporară a mecanismului de taxare inversă pentru
prestarea anumitor servicii care prezintă risc de fraudă.
În domeniul accizelor proiectul ordonanţei de urgenţă
transpune prevederile Directivei 2010/12/UE a Consiliului
din 16 februarie 2010 de modificare a Directivelor
92/79/CEE, 92/80/CEE şi 95/59/CE privind structura şi
nivelurile accizelor aplicate tutunului prelucrat şi a Directivei
2008/118/CE.
În domeniul contribuţiilor sociale, prevederile actului
normativ sunt compatibile cu legislaţia comunitară.
atibil cu legislaţia comunitară.
3) Măsuri normative necesare
aplicării directe a actelor normative Nu este cazul.
comunitare
4) Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Modificările legislative nu contravin jurisprudenţei Curţii de
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Uniunii Europene

Justiţie a Uniunii Europene.

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

Nu este cazul.

6) Alte informaţii

Nu este cazul.

Secţiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

Proiectul de act normativ se publică pe
1) Informaţii privind procesul de consultare cu site-ul Ministerului Finanţelor Publice
organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi şi se dezbate în cadrul Comisiei de
Dialog Social la care participă
alte organisme implicate
reprezentanţi ai organismelor interesate.
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 Nu este cazul.
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
Nu este cazul.
Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor
interministeriale permanente
5) Informaţii privind avizarea de către:

a) Consiliul Legislativ

Proiectul de act normativ se avizează de
către Consiliul Legislativ

14

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

Proiectul de act normativ se publică pe
site-ul Ministerului Finanţelor Publice
1) Informarea societatii civile cu privire la necesitatea
şi se dezbate în cadrul Comisiei de
elaborarii proiectului de act normativ
Dialog Social la care participă
reprezentanţi ai organismelor interesate.
Proiectul de act normativ se publică pe
2) Informarea societăţii civile cu privire la eventualul
site-ul Ministerului Finanţelor Publice
impact asupra mediului în urma implementarii
şi se dezbate în cadrul Comisiei de
proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra
Dialog Social la care articipă
sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice
reprezentanţi ai organismelor interesate.
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
Nu este cazul
centrale şi/sau locale – înfiinţarea unor noi organisme sau
extinderea competenţelor instituţiilor existente
2) Alte informaţii

Nu este cazul
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Având în vedere cele prezentate, am elaborat proiectul de Ordonanţă de urgenţă pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal pe care îl supunem spre aprobare.

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE
GHEORGHE IALOMIŢIANU

AVIZAM FAVORABIL
MINISTRUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
IOAN NELU BOTIŞ

MINISTRUL SĂNĂTĂŢII
ATTILA CSEKE

MINISTRUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
TRAIAN IGAŞ

MINISTRUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL
HUNOR KELEMEN

DEPARTAMENTUL PENTRU AFACERI EUROPENE
MINISTRU
BOGDAN MĂNOIU

MINISTRUL JUSTIŢIEI
CĂTĂLIN MARIAN PREDOIU

