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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 
 
Secţiunea 1 
Titlul proiectului de act normativ 
 
Hotărâre de Guvern pentru 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 actualizării datelor cu caracter fiscal, în conformitate cu 
prevederile art. 23 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora în cazul 
împrumuturilor obţinute de la alte entităţi decât instituţii de credit 
române sau străine, instituţii financiare nebancare şi alte organizaţii 
similare, respectiv pentru împrumuturile obţinute de la societăţi din 
grup, acţionari, asociaţi etc., nivelul ratei dobânzii se actualizează prin 
hotărâre a Guvernului. 
 
Astfel, în contextul ultimelor evoluţii ale economiei naţionale, în baza 
datelor statistice din domeniul bancar se propune reducerea nivelului 
deductibil al dobânzilor la împrumuturile obţinute de la societăţi din 
grup, acţionari, asociaţi etc, de la 8% la 6%. 

 
Descrierea situaţiei actuale 
 
Potrivit reglementărilor în vigoare, dobânzile la împrumuturile obţinute 
de la instituţii de credit române sau străine, instituţii financiare 
nebancare şi alte organizaţii similare sunt integral deductibile. 
Nivelul ratei dobânzii pentru împrumuturile în valută, care este în 
prezent de 8%, este folosit pentru stabilirea limitei deductibile a 
cheltuielilor cu dobânzile aferente împrumuturilor obţinute de la alte 
entităţi decât instituţii de credit române sau străine, instituţii financiare 
nebancare şi alte organizaţii similare. 
Actualizarea se bazează pe datele prezentate de Banca Naţională a 
României privind ratele medii ale dobânzii la creditele noi în euro şi 
dolari SUA acordate de instituţiile de credit societăţilor nefinanciare în 
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anul precedent. Astfel, pentru perioada ianuarie - noiembrie 2009, 
mediile ratelor dobânzilor sunt de 6,36% pentru creditele noi în euro şi 
de 5,14% pentru creditele noi în dolari SUA. 
 

2.Schimbări preconizate 
 

         Proiectul de hotărâre are în vedere actualizarea datelor cu 
caracter fiscal prin modificarea nivelului ratei dobânzii pentru 
împrumuturile în valută, susţinându-se un nivel de 6% începând cu 
anul fiscal 2010. 

        
     3. Alte informaţii 
        Nu au fost identificate. 
 
Secţiunea a 3-a 
 
Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 
 

1. Impactul macroecomic 
Această măsură fiscală determină creşterea suplimentară a 
FBCF (Formarea Brută de Capital Fix) cu 0,3% şi o influenţă 
pozitivă asupra PIB de 0,005%. 

     2. Impactul asupra mediului de afaceri 
         Măsura poate avea influenţe negative prin orientarea fondurilor 
private. 
 
     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 4 ani)  
 
Prezentul proiect de act normativ aduce următoarele modificări 

veniturilor şi cheltuielilor bugetare: 
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1) Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care: 
a) bugetul de stat: plus cca. 0,005% din PIB în 2010;  
b) influenţă pozitivă asupra încasărilor din impozitul pe profit de 27,6 
mil. lei în 2010. 
2) Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care: 

Nu este cazul. 
 

3) Impact financiar, plus/minus, din care: 
a) buget de stat:  cheltuieli suplimentare: nu este cazul 
b) bugete locale: nu este cazul. 
 

4) Propuneri pentru acoperirea creşterilor cheltuielilor bugetare: nu 
este cazul. 

 
5) Propuneri pentru compensarea veniturilor bugetare: nu este 
cazul. 
 
Secţiunea a 5-a 
 
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei in vigoare 
 

1. Proiecte de acte normative suplimentare 
 

Nu este cazul. 
2. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia 

comunitară 
 

Măsura nu are incidenţă cu reglementări comunitare. 
3. Decizii ale Curţii Europene de Justiţie şi alte documente 
 

Prezentul proiect de act normativ respectă standardele europene în 
ceea ce priveşte elaborarea actelor normative la nivelul Uniunii 
Europene. 
Modificările legislative nu contravin jurisprudenţei europene. 

4. Evaluarea conformităţii 
 

     La data elaborării proiectului, nu există contradicţii cu legislaţia 
comunitară. 

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

 
    Nu este cazul. 

6. Alte informaţii 
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    Nu este cazul. 
Secţiunea a 6-a 
 
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului 
  Proiectul de act normativ s-a publicat pe site-ul Ministerului Finanţelor 
Publice. 
Secţiunea a 7-a 
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi 
implementarea proiectului de act normativ 
Nu este cazul. 
Secţiunea a 8-a 
Măsuri de implementare 
Nu este cazul. 

 
Având în vedere cele prezentate, am elaborat proiectul de 

Hotărâre de completare a 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. 
 

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE, 
 

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu 
   
 
 
    AVIZĂM FAVORABIL, 

 
MINISTRUL JUSTIŢIEI, 

 
                            Cătălin Marian Predoiu
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           Secretar de Stat, 
 
      Graţiela Denisa Iordache 
 
 
Direcţia legislaţie impozite directe 
                   Director, 
 
               Dragoş Doroş 
 
        
 
 
 
 
                Direcţia generală juridică 
                     Director General, 
 
                      Ciprian Badea 


