NOTĂ DE FUNDAMENTARE
la Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a procedurii
de utilizare a metodelor indirecte
Secţiunea 1
Titlul prezentului act normativ
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a procedurii de
utilizare a metodelor indirecte
Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea
situaţiei actuale

2. Schimbări
preconizate
3. Alte informaţii

Prin Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este
reglementată posibilitatea administraţiei fiscale de a realiza verificări
ale modului în care persoanele fizice care nu sunt autorizate pentru
desfăşurarea unei activităţi economice, declară şi plătesc impozitul
asupra veniturilor realizate.
Astfel, organul fiscal stabileşte baza impozabilă prin compararea
situaţiei patrimoniale, inclusiv a fluxurilor de trezorerie, precum şi a
elementelor de nivel de trai ale persoanelor fizice supuse verificării,
cu veniturile declarate.
În situaţia în care se constată diferenţe semnificative, organul fiscal
stabileşte baza impozabilă prin utilizarea metodelor indirecte de
reconstituire a veniturilor sau cheltuielilor.
Prin această metodă s-a urmărit identificarea veniturilor nedeclarate,
în scopul asigurării principiului echităţii fiscale.
Prin acest act normativ se intenţionează clarificarea procedurii de
aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile
ajustate pentru impozitul pe venit.
Nu este cazul.

Secţiunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ
Nu este cazul.
1. Impactul
macroeconomic
Nu este cazul.
1.1. Impactul
asupra mediului
concurenţial şi
domeniului
ajutoarelor de stat
2. Impactul asupra Nu este cazul.
mediului de afaceri
Se asigură respectarea principiului aplicării unitare a legii fiscale.
3. Impactul social
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4. Impactul asupra Nu este cazul.
mediului
Nu este cazul.
5. Alte informaţii
Secţiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru
anul curent, cât si pe termen lung (pe 5 ani)

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
2.Conformitatea
proiectului
de act normativ cu
legislaţia comunitară în
cazul
proiectelor
ce
transpun
prevederi
comunitare
3.
Măsuri normative
necesare
aplicării
directe
a
actelor
normative comunitare
4. Hotărâri ale Curţii de
Justiţie a Uniunii
Europene
5. Alte acte normative
şi/sau documente
internaţionale din care
decurg angajamente
6. Alte informaţii

Hotărârea
Guvernului
necesită
elaborarea
ordinelor
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Nu este cazul.

Nu este cazul.

Nu este cazul.
Nu este cazul.

Nu este cazul.
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Sectiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
Se va respecta procedura
prevăzută de Legea nr. 52/2003
privind transparenţa decizională
în administraţia publică.
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a Nu este cazul.
avut loc consultarea, precum şi a modului în care
activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul
prezentului act normativ
1. Informaţii privind procesul de consultare cu
organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare
şi alte organisme implicate

3.
Consultările
organizate
cu
autorităţile Nu este cazul.
administraţiei publice locale, în situaţia în care
prezentul 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
4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor Nu este cazul.
interministeriale, în conformitate cu prevederile
Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea
consiliilor interministeriale permanente
5. Informaţii privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi

Proiectul va fi supus avizării
Consiliului Economic şi Social şi
Consiliul Legislativ.

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 Se va respecta procedura
prevăzută de Legea nr. 52/2003
elaborării actului normativ
privind transparenţa decizională
în administraţia publică.
2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul Nu este cazul.
impact asupra mediului în urma implementării
prezentului act normativ, precum şi efectele asupra
sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii
biologice
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Nu este cazul.

3. Alte informaţii

Secţiunea a 8-a
Măsuri de implementare
1. Măsurile de punere în aplicare a prezentului act Nu este cazul.
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
În sensul celor prezentate mai sus, a fost întocmit prezentul proiect de Hotărâre a
Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a procedurii de utilizare a
metodelor indirecte.
MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE
GHEORGHE IALOMIŢIANU

AVIZAT
MINISTRUL JUSTIŢIEI
CĂTĂLIN MARIAN PREDOIU
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