
NOTA DE FUNDAMENTARE 
 
 

 
 

Secţiunea 1 
Titlul proiectului de act normativ 

 
H O T Ă  R Â R E  

pentru modificarea 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 
 

1. Descrierea situaţiei actuale 

Potrivit punctului 49 alin. (17) din Normele metodologice 
de aplicare a Titlului VI din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
44/2004, pentru cererile de rambursare a TVA aferente 
anului 2009 către persoanele impozabile nestabilite şi 
neînregistrate în România în scopuri de TVA, termenul 
de depunere a expirat la data de 30 septembrie 2010. 
Potrivit punctului 491 alin. (11) din Normele 
metodologice, persoana impozabilă stabilită în România 
putea solicita rambursarea TVA achitate în 2009 în alte 
state membre prin depunerea unei cereri în acest sens pe 
portalul electronic pus la dispoziţie de organul fiscal 
competent din România, până la data de 30 septembrie 
2010. 

2. Schimbări preconizate 

La data de 20 octombrie 2010, a fost publicată în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene Directiva Consiliului 
2010/66/UE pentru modificarea Directivei Consiliului 
2008/9/CE de stabilire a normelor detaliate privind 
rambursarea taxei pe valoare adăugată, prevăzută în 
Directiva 2006/112/CE, către persoane impozabile stabilite 
în alt stat membru decât statul membru de rambursare, 
directivă prin care a fost prelungit termenul limită de 
depunere a cererilor de rambursare aferente anului 2009 
până la data de 31 martie 2011. 
Directiva Consiliului 2010/66/UE conţine o clauză de 
retroactivitate, respectiv de aplicare începând cu 1 
octombrie 2010, deşi aceasta intră în vigoare la o zi după 
publicare – 21 octombrie 2010. 
De asemenea, Directiva prevede expres obligaţia statelor 
membre de a realiza transpunerea cu efect de la 1 
octombrie 2010. 
Prin urmare, este necesară modificarea pct. 49 alin. (17) din 
normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul 
fiscal, pentru a permite depunerea cererilor de 
rambursare de către persoanele impozabile nestabilite şi 
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neînregistrate în scopuri de TVA în România până la 31 
martie 2011, pentru perioade de rambursare aferente anului 
2009. 
De asemenea, este necesară modificarea pct. 491 alin. (11) 
din normele metodologice de aplicare a Titlului VI din 
Codul fiscal, pentru a permite transmiterea cererilor de 
rambursare de către persoanele impozabile stabilite în 
România prin intermediul portalului electronic până la 31 
martie 2011, pentru perioade de rambursare aferente anului 
2009. 
 
Această directivă europeană a fost adoptată ca urmare a unor 
întârzieri şi probleme tehnice care au afectat dezvoltarea şi 
operarea portalelor electronice ale unor state membre. 
 

3. Alte informaţii  

 
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 

Impactul asupra mediului de afaceri din România este 
pozitiv, întrucât prelungeşte termenul de transmitere a 
cererilor de rambursare a TVA aferente anului 2009 până la 
data de 31 martie 2011. 

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) 

 
- mii lei -

Indicatori Anul curent Următorii 4 ani Media pe 5 ani 
1 2 3 4 5 6 7 
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1) Modificări ale 
veniturilor bugetare, 
plus/minus, din care: 

        

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 
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 
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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 

 Jhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
Nu este cazul 
 
Ghhhhhhhhhhhhhhh 
 
 
Nu este cazul 
 

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

Modificarea legislativă vizează 
transpunerea Directivei Consiliului 
2010/66/UE pentru modificarea 
Directivei Consiliului 2008/9/CE de 
stabilire a normelor detaliate privind 
rambursarea taxei pe valoare adăugată, 
prevăzută în Directiva 2006/112/CE, 
către persoane impozabile stabilite în alt 
stat membru decât statul membru de 
rambursare. 

3) Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor 
normative comunitare Nu este cazul. 

4) Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene 
Modificarea legislativă nu contravine 
jurisprudenţei Curţii de 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 
 

1) Informaţii privind procesul de consultare cu 
organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi 
alte organisme implicate 

Nu este cazul, modificarea vizează 
numai transpunerea Directivei 
Consiliului 2010/66/UE care are un 
caracter obligatoriu. 
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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 

Nu este cazul 

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 
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 
către Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării Nu este cazul 

c) 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 societatii civile cu privire la necesitatea 
elaborarii proiectului de act normativ 

Proiectul de act normativ se publică pe 
site-ul Ministerului Finanţelor Publice 

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 
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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 prezentul Proiect de hotărâre pentru 
modificarea 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 
 

GHEORGHE  IALOMIŢIANU 
 
 
 
 
 

AVIZAM FAVORABIL 
 
 
 

DEPARTAMENTUL PENTRU AFACERI EUROPENE 
 

MINISTRU 
 

BOGDAN MĂNOIU 
 
 
 
 
 
 

MINISTRUL JUSTIŢIEI  
 

CĂTĂLIN MARIAN PREDOIU 
 
 
 
 
 
 

 


