NOTĂ DE FUNDAMENTARE

SecŃiunea 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
SecŃiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ
Promovarea acestui act normativ este determinată de necesitatea elaborării metodologiei de aplicare
unitară a dispoziŃiilor Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, precum şi a altor aspecte tehnice
generate de situaŃii apărute în aplicarea prevederilor Codului fiscal.
În acest context, se adoptă norme metodologice referitoare, în principal, la:
A. Impozitul pe profit
•
Necesitatea corelării normelor metodologice cu completările şi modificările aduse prevederilor
Codului fiscal, în ceea ce priveşte:
- condiŃiile de acordare a neimpozitării veniturilor din dividende primite de la persoane juridice din
state terŃe;
- modificarea perioadei de deŃinere a participaŃiilor la persoanele juridice române sau la filialele
situate într-un stat membru de la 2 ani la 1;
- reglementării mecanismului de reportare şi deducere a cheltuielilor de sponsorizare, în următorii 7
ani consecutivi;
- modalităŃii de calcul, plată şi declarare a impozitului pe profit pentru contribuabilii care au optat
pentru anul fiscal diferit de anul calendaristic.
• Necesitatea efectuării unor clarificări de ordin tehnic.
B. Impozitul pe venit
•
Necesitatea clarificării modalităŃii de încadrare în plafonul neimpozabil a veniturilor din
activităŃi agricole impuse pe bază de norme de venit, în cazul contribuabililor/asocierilor fără
personalitate juridică care deŃin suprafeŃe destinate producŃiei agricole vegetale/animale în localităŃi
diferite.
C. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor
•

Necesitatea corelării normelor metodologice cu completările şi modificările aduse prevederilor

Codului fiscal, în ceea ce priveşte:
- condiŃiile de încadrare a unei persoane juridice române, în categoria microîntreprinderilor;
- condiŃiile de ieşire din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor în cursul anului
fiscal;
- construcŃia bazei impozabile.
• Necesitatea efectuării unor clarificări de ordin tehnic.
D. Impozitul pe veniturile nerezidenŃilor
• Corelarea Normelor metodologice de aplicare a Titlului V din Codul fiscal cu modificările aduse
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
• Necesitatea efectuării unor clarificări de ordin tehnic;
E. Taxa pe valoarea adăugată
• Corelarea Normelor metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal cu modificările
aduse Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, în ceea ce priveşte:
- prevederile legale privind sistemul TVA la încasare, aplicabile începând cu data de 1 ianuarie
2014;
- ajustarea TVA în cazul bunurilor pierdute, distruse sau furate;
- rambursarea TVA către persoanele impozabile nestabilite şi neînregistrate în scopuri de TVA în
România;
- ajustarea bazei de impozitare a TVA în cazul desfiinŃării totale sau parŃiale a contractului pentru
livrarea de bunuri sau prestarea de servicii;
- excluderea din baza de impozitare a TVA aferentă serviciilor de leasing a costului cu asigurarea
bunului care face obiectul contractului, atunci când acest cost este recuperat de societăŃile de leasing
prin refacturare de la utilizatori.
• Clarificarea unor prevederi de ordin tehnic, privind aspecte precum:
- definirea serviciilor publice poştale în sensul aplicării scutirii de TVA prevăzute de Codul fiscal;
- deducerea TVA aferente achiziŃiilor efectuate de la persoanele impozabile nestabilite în România
şi scutite de obligaŃia înregistrării în scopuri de TVA în România;
- modalitatea de evidenŃiere a bonurilor fiscale în jurnalele pentru vânzări, de către persoanele
impozabile înregistrate în scopuri de TVA care aplică sistemul TVA la încasare;
- anularea înregistrării şi reînregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile de către
organele fiscale competente;
- stabilirea condiŃiilor în care se consideră că o persoană acŃionează sau nu de o manieră
independentă din perspectiva calificării ca şi persoană impozabilă în sensul TVA;
- aplicarea taxării inverse pentru livrarea de energie electrică către comercianŃii persoane
impozabile.
F. Accize şi alte taxe speciale
• Necesitatea corelării Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal cu modificările şi
completările aduse Codului fiscal;
• Necesitatea efectuării unor clarificări şi precizări de ordin tehnic;
A. Titlul II „Impozitul pe profit”
1. Descrierea situaŃiei actuale

1. Reglementările contabile aplicabile cesiunii de creanŃe, prevăd
începând cu 1 ianuarie 2014, pentru creanŃele preluate prin
cesionare evidenŃiate la valoarea nominală, până la 31 decembrie

2013, faptul că în scopul aducerii acestor creanŃe la costul de
achiziŃie, valoarea acestora se diminuează, înregistrându-se pe
cheltuieli, cont 654 „Pierderi din creanŃe şi debitori diverşi”. Aceste
cheltuieli nu se încadrează în categoria pierderilor înregistrate la
scoaterea din evidenŃă a creanŃelor neîncasate care sunt deductibile
potrivit reglementărilor în vigoare, în următoarele cazuri: procedura
de faliment a debitorilor a fost închisă pe baza hotărârii
judecătoreşti; debitorul a decedat şi creanŃa nu poate fi recuperată de
la moştenitori; debitorul este dizolvat, în cazul societăŃii cu
răspundere limitată cu asociat unic, sau lichidat, fără succesor;
debitorul înregistrează dificultăŃi financiare majore care îi afectează
întreg patrimoniul.
2. Reglementările aplicabile prevederilor de neimpozitare a
dividendelor de la art. 20, respectiv de la art. 201, din Codul fiscal,
stabilesc perioada de deŃinere a participaŃiei minime la 2 ani
consecutivi, în conformitate cu condiŃiile aplicabile până la 31
decembrie 2013.
3. În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) lit.p) din Codul
fiscal, contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de
mecenat şi cei care acordă burse private, potrivit legii scad din
impozitul pe profit datorat sumele aferente în limita minimă
precizată mai jos:
- 3 la mie din cifra de afaceri;
- 20% din impozitul pe profit datorat.
În cazurile în care, sumele aferente sponsorizării/mecenatului nu
sunt scăzute, în totalitate, din impozitul pe profit, în anul efectuării
operaŃiunii, acestea nu mai pot fi scăzute din impozitul pe profit al
anilor fiscali următori.
4. Normele metodologice pentru declararea şi plata impozitului pe
profit cuprind dispoziŃii corelate cu anul fiscal care corespunde
anului calendaristic, respectiv perioadei din anul calendaristic în
care contribuabilul se înfiinŃează sau încetează să existe, ca
persoană juridică. Astfel, prevederile legale menŃionate nu cuprind
dispoziŃii pentru anul fiscal diferit de anul calendaristic.
5. Pentru neimpozitarea dividendelor plătite de o persoană juridică
română unei alte persoane juridice române, potrivit reglementărilor
în vigoare, perioada de deŃinere este de 2 ani împliniŃi până la data
plăŃii acestora inclusiv.
B. Titlul III „Impozitul pe venit”
În prezent sunt precizate limitele privind veniturile neimpozabile
din activităŃi agricole pe bază de norme de venit, nefiind clarificată
încadrarea în aceste limite pentru situaŃia în care
contribuabilii/asocierile fără personalitate juridică desfăşoară
activităŃi agricole pe bază de norme de venit şi deŃin suprafeŃe
destinate producŃiei agricole vegetale/ animale în localităŃi diferite
C. Titlul IV1 „Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor”
Normele actuale detaliază modul de verificare a condiŃiilor impuse
de lege pentru intrarea, respectiv ieşirea, persoanelor juridice din

sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, baza
impozabilă, etc.. Aceste norme nu mai corespund noilor modificări
aduse, începând cu 1 ianuarie 2014, de OrdonanŃa de urgenŃă a
Guvernului nr. 102/2013, respectiv:
- în cadrul condiŃiilor care trebuiesc îndeplinite de persoanele
juridice române pentru a fi considerate microîntreprinderi, nu sunt
prevăzute veniturile din consultanŃă şi management;
- ieşirea din
sistemul
de impunere
a veniturilor
microîntreprinderilor, în cursul anului fiscal, nu prevede limita
corespunzătoare ponderii veniturilor din consultanŃă şi management;
- anumite categorii de venituri înregistrate de o microîntreprindere
potrivit reglementările contabile în vigoare (de exemplu: subvenŃii,
diferenŃe de curs valutar, reduceri comerciale) care nu reprezintă, la
momentul înregistrării, venituri din punct de vedere al conŃinutului
economic, nu sunt scăzute din baza impozabilă.
D. Titlul V „Impozitul pe veniturile obŃinute din România de
nerezidenŃi şi impozitul pe reprezentanŃele firmelor străine
înfiinŃate în România”
1. Normele metodologice de aplicare a Titlului V al Codului fiscal
nu conŃin în prezent clarificări referitoare la sintagma „transport
internaŃional”.
2. Totodată, Normele metodologice nu sunt corelate cu recentele
modificări aduse Codului fiscal prin OrdonaŃa de urgenŃă a
Guvernului nr.102/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri
financiar-fiscale în ceea ce priveşte reducerea perioadei de deŃinere
a minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice române de
la 2 ani la 1 an pentru acordarea scutirii de impozit a veniturilor de
natura dividendelor plătite de persoanele juridice române către
persoane juridice nerezidente.
E. Titlul VI „Taxa pe valoarea adăugată”
1.
În prezent, Normele metodologice de aplicare a Titlului VI al
Codului fiscal nu sunt corelate cu Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, în ceea ce priveşte prevederile referitoare la:
- sistemul TVA la încasare. Începând cu 1 ianuarie 2014 au intrat în
vigoare prevederile legale cu privire la aplicarea opŃională a
sistemului TVA la încasare, în sensul:
- introducerii, pentru persoanele eligibile să aplice sistemul, a
posibilităŃii de a opta sau nu pentru aplicarea acestuia;
- eliminării prevederilor potrivit cărora persoanele care aplică
sistemul au obligaŃia colectării TVA în cea de-a 90-a zi de la data
emiterii facturii, chiar dacă nu au încasat factura de la beneficiar;
- regimul TVA aplicabil în cazul bunurilor pierdute, distruse sau
furate;
- rambursarea TVA către persoanele impozabile nestabilite şi
neînregistrate în scopuri de TVA în România;
- ajustarea bazei de impozitare a TVA în cazul desfiinŃării totale sau
parŃiale a contractului pentru livrarea de bunuri sau prestarea de

servicii;
- excluderea din baza de impozitare a TVA aferentă serviciilor de
leasing a costului cu asigurarea bunului care face obiectul
contractului de leasing, atunci când acest cost este recuperat de
societăŃile de leasing prin refacturare de la utilizatori.
2.
Normele actuale de aplicare a Codului fiscal în domeniul TVA
nu conŃin anumite clarificări de ordin tehnic, astfel:
- în prezent nu există prevederi necesare pentru deducerea TVA
aferente achiziŃiilor efectuate de la persoanele impozabile nestabilite
în România şi scutite de obligaŃia înregistrării în scopuri de TVA în
România;
- în cazul persoanelor care aplică sistemul TVA la încasare, nu
există prevederi clare cu privire la modalitatea de evidenŃiere a
bonurilor fiscale în jurnalele pentru vânzări;
- referitor la prevederile privind anularea înregistrării şi
reînregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile de către
organele fiscale competente normele actuale nu conŃin prevederi
privind:
- definirea asociaŃilor majoritari în cazul societăŃilor
reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- data la care se consideră că a încetat situaŃia care a condus la
anularea înregistrării, în cazul contribuabililor declaraŃi inactivi
fiscal şi al contribuabililor care au intrat în inactivitate temporară,
înscrisă în registrul comerŃului, potrivit legii;
- atribuirea codului de înregistrare în scopuri de TVA în
cazurile în care persoana impozabilă îndeplineşte condiŃiile pentru
reînregistrarea în scopuri de TVA.
F. Titlul VII „Accize şi alte taxe speciale”
1. În cazul gospodăriilor individuale care produc Ńuică şi rachiuri
naturale, procedura de supraveghere fiscală prevede sigilarea
alambicurilor.
2. La sosirea produselor accizabile în regim de exceptare, scutire
sau suspensiv, operatorul economic destinatar trebuie să Ńină
produsele accizabile 48 de ore în eventualitatea efectuării unui
control.
3. În antrepozitul fiscal de producŃie este permisă depozitarea în
regim suspensiv de accize a produselor accizabile achiziŃionate în
vederea utilizării ca materii prime în procesul de producŃie, dar nu
este permisă primirea în vederea prelucrării de materii prime care nu
aparŃin antrepozitarului.
4. În cazul anulării sau revocării autorizaŃiei, o nouă autorizaŃie
poate fi emisă de Comisie sau, după caz, de către Comisia teritorială
numai după o perioadă de 5 ani, respectiv 6 luni, de la data la care
decizia de anulare sau revocare a autorizaŃiei devine definitivă în
sistemul căilor administrative de atac sau de la data hotărârii
judecătoreşti definitive şi irevocabile.
5. Produsele accizabile aflate într-un antrepozit fiscal a cărui
autorizaŃie a fost revovată sau anulată, nu pot fi valorificate dacă nu

corespund condiŃiilor de comercializare.
6. Livrarea directă este permisă în cazul în care expeditorul este din
alt stat membru.
7. Este interzisă utilizarea în cazul produselor accizabile supuse
regimului de marcare prin timbre şi banderole prevăzute la art. 20661
a practicii comerciale de vânzare constând în vânzarea cu prime
potrivit prevederilor OrdonanŃei Guvernului nr. 99/2000 privind
comercializarea produselor şi serviciilor de piaŃă, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
8. În prezent nu este prevăzut nivelul accizelor care trebuie avut în
vedere la stabilirea garanŃiei în cazul expeditorului înregistrat de
produse energetice care nu are prevăzut un nivel al accizelor.
9. Beneficiarii scutirilor de la plata accizelor în cazul energiei
electrice şi gazului natural nu au nicio obligaŃie de înregistrare sau
autorizare, organul fiscal neavând o evidenŃă a lor.
10. Pentru a fi comercializate, cidrul de mere şi de pere cu
codurile NC 2206 00 51 şi NC 2206 00 81 şi hidromelul cu
codurile NC 2206 00 59 şi NC 2206 00 89 obŃinut prin fermentarea
unei soluŃii de miere în apă, produse cu nivel al accizelor zero, sunt
supuse regimului de marcare cu banderole. Contravaloarea
banderolelor utilizate de operatorii economici se suportă de la
bugetul de stat.
A. Titlul II „Impozitul pe profit”

2. Schimbări preconizate

1. Stabilirea regimului fiscal la determinarea profitului impozabil al
cheltuielilor înregistrate în contul 654 „Pierderi din creanŃe şi
debitori diverşi”, reprezentând diferenŃa dintre valoarea nominală a
creanŃelor cesionate şi costul de achiziŃie al acestora, respectiv că
acestea sunt cheltuieli deductibile întrucât acestea reprezintă
anularea unor sume care au constituit venituri impozabile.
2. Completarea condiŃiilor de acordare a neimpozitării veniturilor
din dividende primite de la persoane juridice din state terŃe precum
şi modificarea perioadei de deŃinere a participaŃiilor la persoanele
juridice române sau la filialele situate într-un stat membru , în
vederea neimpozitării veniturilor din dividende de la 2 ani la 1 an,
corespunzător condiŃiei de deŃinere, aplicabilă începând cu 1
ianuarie 2014.
3. Completarea si actualizarea exemplului referitor la calculul fiscal
aplicabil cheltuielilor cu sponsorizarea, în sensul reglementării
mecanismului de reportare şi deducere, în următorii 7 ani
consecutivi, a sumelor care nu au putut fi scăzute în condiŃiile art.
21 alin. (4) lit. p) din Codul fiscal, din impozitul pe profit al anului
fiscal respectiv. Totodată este definit indicatorul ”cifra de afaceri„
pentru categoriile de contribuabili care nu au acest indicator
evidenŃat în situaŃiile financiare anuale.
4. Exemplificarea modalităŃii de calcul, plată şi declarare a
impozitului pe profit pentru contribuabilii care au optat pentru anul
fiscal diferit de anul calendaristic, pentru primul an fiscal modificat,
în sensul:
5. Pentru neimpozitarea dividendelor plătite de o persoană juridică

română unei alte persoane juridice române, potrivit reglementărilor
în vigoare incepând cu 1 ianuarie 2014, perioada de deŃinere este de
1 an împlinit până la data plăŃii acestora inclusiv.
B. Titlul III „Impozitul pe venit”
Acordarea
posibilităŃii
de
opŃiune
în
cazul
contribuabililor/asocierilor fără personalitate juridică care
desfăşoară activităŃi agricole pe bază de norme de venit şi deŃin
suprafeŃe destinate producŃiei agricole vegetale/animale în localităŃi
diferite în vederea stabilirii veniturilor neimpozabile, în limitele
prevăzute pentru fiecare grupă de produse. OpŃiunea se exercită
prin completarea corespunzătoare a declaraŃiei privind veniturile din
activităŃi agricole impuse pe norme de venit
C. Titlul IV1 „Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor”
Se modifică şi se completează normele metodologice, cu
reglementări care vizează:
1. Corelarea condiŃiilor de încadrare a unei persoane juridice
române, în categoria microîntreprinderilor, începând cu 1 ianuarie
2014, prin introducerea condiŃiei de realizare de venituri, altele
decât cele din consultanŃă şi management, în proporŃie de peste 80%
din veniturile totale;
2. Introducerea condiŃiei de pondere a veniturilor realizate din
consultanŃă şi management de peste 20% ca şi condiŃie de ieşire din
sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor;
3. Clarificarea construcŃiei bazei impozabile pentru sistemul de
impozitare, stabilită pe baza veniturilor realizate de
microîntreprinderi, potrivit noilor modificări aduse articolului 1127
din Codul fiscal, în sensul:
- scăderii veniturilor din subvenŃii, indiferent de destinaŃia acestora;
- impozitării diferenŃei favorabile dintre veniturile din diferenŃe de
curs valutar şi cheltuielile din diferenŃe de curs valutar, doar în
trimestrul IV;
- scăderii, respectiv adăugării, după caz, din/la baza impozabilă, a
reducerilor comerciale .
4. Alte corelări tehnice necesare, corespunzătoare noilor modificări.
D. Titlul V „Impozitul pe veniturile obŃinute din România de
nerezidenŃi şi impozitul pe reprezentanŃele firmelor străine
înfiinŃate în România”
1. Se clarifică termenul „transport internaŃional” în sensul că acesta
cuprinde atât activităŃile de baza desfăşurate de o întreprindere de
transport internaŃional cât şi activităŃile auxiliare care nu pot fi
delimitate de activitatea de bază. Totodată, se consideră că
activităŃile efectuate de o întreprindere de transport internaŃional
numai între puncte aflate pe teritoriul României nu constituie o
activitate de transport internaŃional în concordanŃă cu normele emise
de OECD în acest sens.
2. Se corelează prevederile Normelor metodologice de aplicare a

Titlului V din Codul fiscal cu modificările aduse legii privind
reducerea perioadei de deŃinere a minimum 10% din capitalul social
al persoanei juridice române de la 2 ani la 1 an pentru acordarea
scutirii de impozit a veniturilor de natura dividendelor plătite de
persoanele juridice române către persoane juridice nerezidente.
3. Alte modificări de natură tehnică.
E. Titlul VI „Taxa pe valoarea adăugată”
1. Corelarea normelor metodologice de aplicare a Titlului VI al
Codului fiscal cu Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, în ceea
ce priveşte:
- prevederile legale privind sistemul TVA la încasare, aplicabile
începând cu data de 1 ianuarie 2014, în special în ceea ce priveşte
instituirea posibilităŃii de a opta sau nu pentru aplicarea sistemului şi
eliminarea obligaŃiei persoanelor impozabile care aplică sistemul de
a colecta TVA în cea de-a 90-a zi de la data emiterii facturii, chiar
dacă nu au încasat facturile de la beneficiari;
- explicitarea situaŃiilor în care nu este obligatorie ajustarea TVA
în cazul bunurilor pierdute, distruse sau furate, inclusiv în cazul
bunurilor lipsa din gestiune ;
- rambursarea TVA către persoanele impozabile nestabilite şi
neînregistrate în scopuri de TVA în România, pentru care nu va mai
fi necesară prezentarea dovezii plăŃii TVA către furnizor/prestator;
- ajustarea bazei de impozitare a TVA în cazul desfiinŃării totale
sau parŃiale a contractului pentru livrarea de bunuri sau prestarea de
servicii;
- clarificarea faptului că în situaŃia în care societatea de leasing
recuperează costul asigurării bunurilor de la utilizator, acesta se
exclude din baza de impozitare a serviciilor de leasing, recuperarea
costului asigurării fiind o tranzacŃie separată scutită de TVA, nu o
cheltuială accesorie serviciului de leasing.
2. Clarificările de ordin tehnic aduse normelor metodologice în
domeniul TVA prin prezentul proiect se referă în principal la:
- definirea serviciilor publice poştale, pentru aplicarea
corespunzătoare a prevederilor referitoare la scutirea de TVA
prevăzută de Codul fiscal, în corelare cu modificarea legislaŃiei în
domeniu;
- instituirea de prevederi necesare pentru a se acorda posibilitatea
deducerii TVA aferente achiziŃiilor efectuate de la persoanele
impozabile nestabilite în România şi scutite de obligaŃia înregistrării
în scopuri de TVA în România, pe baza unei facturi emise de
persoanele respective, pe care nu se înscrie un cod de înregistrare în
scopuri de TVA din România;
- persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, în
cazul cărora s-a prevăzut că atunci când sunt emise bonuri fiscale,
evidenŃierea acestora în jurnalele pentru vânzări se realizează pe
baza informaŃiilor din rapoartele fiscale de închidere zilnică
prevăzute la art. 4 alin. (3) din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului
nr. 28/1999;
- definirea asociaŃilor majoritari în cazul societăŃilor reglementate

de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, în sensul aplicării prevederilor privind anularea
înregistrării şi reînregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor
impozabile de către organele fiscale competente;
- data la care se consideră că a încetat situaŃia care a condus la
anularea înregistrării, în cazul contribuabililor declaraŃi inactivi
fiscal şi al contribuabililor care au intrat în inactivitate temporară,
înscrisă în registrul comerŃului, potrivit legii;
- atribuirea codului de înregistrare în scopuri de TVA în cazurile
în care persoana impozabilă îndeplineşte condiŃiile pentru
reînregistrarea în scopuri de TVA ca urmare a încetării situaŃiilor
care au condus la anularea înregistrării;
- condiŃiile în care se consideră că o persoană acŃionează sau nu de
o manieră independentă din perspectiva calificării ca şi persoană
impozabilă în sensul TVA, prin transpunerea jurisprudenŃei CurŃii
de JustiŃie a Uniunii Europene în cauza C-202/90 Ayuntamiento de
Sevilla împotriva Recaudadores de Tributos de las Zonas primera y
segunda;
- aplicarea taxării inverse pentru livrarea de energie electrică către
comercianŃii persoane impozabile.
F. Titlul VII „Accize şi alte taxe speciale”
1. S-a stabilit că valoarea unitară înscrisă în Anexa 2 de la Titlul
VII din Codul fiscal, reprezentând baza de impozitare pentru
calculul accizei, în cazul altor produse accizabile provenite din
producŃia internă, achiziŃii intracomunitare sau import, se
transformă din lei în euro conform art. 218 din Codul fiscal, la fel ca
şi pentru produsele supuse accizelor armonizate.
2. S-a precizat baza de impozitare pentru calculul accizei în cazul
produselor prevăzute la art. 207 lit. g), j) şi k) provenite din
producŃia internă,achiziŃii intracomunitare sau import, valoarea
unitară înscrisă în Anexa 2 de la Titlul VII din Codul fiscal.
3. S-a insituit obligaŃia Ministerului FinanŃelor Publice de a
comunica pe site-ul său modul de determinare a valorii în lei a
accizelor şi a impozitului la ŃiŃeiului din producŃia internă conform
art. 218 din Codul fiscal, cel târziu până la data de 20 octombrie a
fiecărui an.
4. S-au făcut precizări privind exigibilitatea accizelor în cazul
produselor livrate în baza unui contract de consignaŃie.
5. Corelarea informaŃiilor legate de autorităŃi competente ca urmare
a schimbării denumirii acestora datorate procesului de reoganizare a
AgenŃiei NaŃionale de Administrare Fiscală.
6. S-a flexibilizat sistemul de supraveghere fiscală în cazul
gospsdăriilor individuale care produc rachiuri din fructe;
7. S-au făcut precizări în ceea ce priveşte exigibilitatea accizelor în
cazul autoconsumului de energie electrică.
8. Se instituie o procedură flexibilă la sosirea produselor accizabile
în regim de exceptare, scutire sau suspensiv. Se reduce termenul de
indisponibilizare a mărfurilor de la 48 la 24 ore, pentru a
preîntâmpina blocaje şi cheltuieli suplimentare în sarcina
operatorilor economici datorate întîrzierilor provocate de autoritatea

vamală.
9. S-au introdus prevederi conform cărora se permite deŃinerea de
materii prime într-un antrepozit fiscal în regim suspensiv de accize,
indiferent de proprietarul acestora. În acest fel, antrepozitarii
autorizaŃi pentru producŃie vor putea să primească materii prime şi
să le prelucreze în regim de prestări de servicii.
10. Stabilirea documentelor care trebuie prezentate de
antrepozitarii propuşi în situaŃia în care sunt sau nu necesare probe
tehnologice.
11. S-a instituit o procedură de valorificare a produselor
accizabile care nu îndeplinesc condiŃiile de comercializare, în cazul
antrepozitelor fiscale a căror autorizaŃie a fost revocată.
12. În cazul expeditorului înregistrat de produse energetice care nu a
prevăzut un nivel al accizelor, s-a stabilit ca acesta să fie cel
prevăzut pentru motorină.
13. S-a permis operaŃiunea de livrare directă şi în cazul în care
antrepozitarul autorizat sau expeditorul autorizat sunt operatori
economici din România.
14. Pentru a monitoriza situaŃiile de acordare a scutirii directe de la
plata accizelor pentru gazul natural sau pentru energia electrică,
utilizate în scopurile scutite conform art. 20660 din Codul fiscal,
utilizatorii vor notifica acest fapt la autoritatea vamală teritorială şi
vor transmite o copie furnizorilor.
15. S-au exceptat de la regimul de marcare prin banderole, cidrul de
mere şi de pere cu codurile NC 2206 00 51 şi NC 2206 00 81 şi
hidromelul cu codurile NC 2206 00 59 şi NC 2206 00 89 obŃinut
prin fermentarea unei soluŃii de miere în apă.
16. S-a precizat faptul că interzicerea unor practici comerciale se
aplică doar pentru vânzarea către consumator aşa cum este el definit
în OG 99/200 republicată.
3. Alte informaŃii

Nu este cazul.
SecŃiunea a 3-a
Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ

1. Impactul macroeconomic

Nu este cazul.

11 Impactul asupra mediului
concurenŃial şi domeniului ajutoarelor Nu este cazul.
de stat
2. Impactul asupra mediului de
Nu este cazul.
afaceri
3. Impactul social

Nu este cazul.

4. Impactul asupra mediului

Nu este cazul.

5. Alte informaŃii

Nu au fost identificate.

SecŃiunea 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
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) contribuŃii 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

3

Următorii 4 ani
4
5

6

- mil. lei Media pe 5 ani
7

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 informaŃii
SecŃiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaŃiei 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;

Nu este cazul.

b) acte normative ce urmează a fi Nu este cazul.
elaborate în vederea implementării
noilor dispoziŃii
2) Conformitatea proiectului de act
normativ cu legislaŃia comunitară în Modificările legislative în domeniul TVA şi al accizelor
cazul
proiectelor
ce
transpun sunt în conformitate cu legislaŃia comunitară.
prevederi comunitare
3) Măsuri normative necesare
aplicării directe a actelor normative Nu este cazul.
comunitare
4) Hotărâri ale CurŃii de JustiŃie a
Modificările legislative nu contravin jurisprudenŃei CurŃii de
Uniunii Europene
JustiŃie a Uniunii Europene.
5) Alte acte normative şi/sau
Nu este cazul.
documente internaŃionale din care
decurg angajamente
6) Alte informaŃii

Nu este cazul.

SecŃiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1) InformaŃii privind procesul de consultare cu
organizaŃii 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
transparenŃa
decizională, cu modificările şi
completările ulterioare.
2) Fundamentarea alegerii organizaŃiilor cu care a avut
loc consultarea, precum şi a modului în care activitatea
acestor organizaŃii este legată de obiectul proiectului de
act normativ
3) Consultările organizate cu autorităŃile administraŃiei
publice locale, în situaŃia în care proiectul de act normativ
are ca obiect activităŃi ale acestor autorităŃi, în condiŃiile
Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de
consultare a structurilor asociative ale autorităŃilor
administraŃiei 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
5) InformaŃii privind avizarea de către:

-

-

Nu este cazul.
-

a) Consiliul Legislativ

Proiectul de act normativ se avizează
de către Consiliul Legislativ.

b) Consiliul Suprem de Apărare a łării

Nu este cazul

c) Consiliul Economic şi Social

Proiectul de act normativ se avizează
de către Consiliul Economic şi Social.

d) Consiliul ConcurenŃei

Nu este cazul

e) Curtea de conturi

Nu este cazul

6) Alte informaŃii

Nu este cazul

SecŃiunea a 7-a
ActivităŃi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ

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

Proiectul de act normativ a fost
publicat pe site-ul Ministerului
FinanŃelor Publice şi dezbătut în
cadrul Comisiei de Dialog Social la
care participă reprezentanŃi ai
organismelor interesate.

2) Informarea societăŃii civile cu privire la eventualul
impact asupra mediului în urma implementarii
Nu este cazul.
proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra
sănătăŃii şi securităŃii cetăŃenilor sau diversităŃii biologice
3) Alte informaŃii

Nu este cazul

SecŃiunea a 8-a
Măsuri de implementare
1) Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act
normativ de către autorităŃile administraŃiei publice
Nu este cazul
centrale şi/sau locale – înfiinŃarea unor noi organisme sau
extinderea competenŃelor instituŃiilor existente
2) Alte informaŃii

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 FINANłELOR PUBLICE
DANIEL CHIłOIU
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE,
TITUS CORLĂłEAN
MINISTRUL JUSTIłIEI,
ROBERT MARIUS CAZANCIUC
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Nu este cazul
centrale şi/sau locale – înfiinŃarea unor noi organisme sau
extinderea competenŃelor instituŃiilor existente
2) Alte informaŃii

Nu este cazul
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