Parlamentul României

Bucureşti, 2.09.2015
Nr. 4c-2/444

Comisia pentru Buget,
Finanţe şi Bănci

PL-x 371/2015

BIROULUI PERMANENT
AL
CAMEREI DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra Legii privind Codul fiscal,
reexaminată la cererea Preşedintelui României trimisă Comisiei cu adresa nr. PL-x
371 din 1 septembrie 2015, înregistrat sub nr. 4c-2/444 din 2 septembrie 2015,
Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, Legea face parte din categoria legilor
organice.

PREŞEDINTE,
Viorel ŞTEFAN
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Parlamentul României

Bucureşti, 2.09.2015
Nr. 4c-2/444

Comisia pentru Buget,
Finanţe şi Bănci

PL-x 371/2015

RAPORT
asupra Legii privind Codul fiscal
- reexaminare ca urmare a cererii Preşedintelui României

În conformitate cu prevederile art. 137 alin. (2) din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget finanțe și bănci a fost sesizată cu Legea
privind Codul fiscal, pentru reexaminare ca urmare a cererii Preşedintelui României.
Legea are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului legal pentru
impozitele, taxele și contribuțiile sociale obligatorii care constituie venituri la bugetul
general consolidat, stabilește contribuabilii care au obligația să plătească aceste
impozite, taxe și contribuții sociale, precum și modul de calcul și de plată al acestora
Această Lege, adoptată de Parlamentul României, a fost transmisă spre
promulgare Preşedintelui României la data de 1 iulie 2015.
În temeiul art. 77 alin. (2) din Constituția României, republicată, la data de
20 iulie 2015 Preşedintele României a formulat o cerere de reexaminare întrucât
Codul fiscal poate fi pus în aplicare numai după o riguroasa şi temeinică analiza a
implicațiilor întregului set de masuri fiscale si bugetare asupra construcției bugetului
general consolidat, atât pentru anul 2016, cât şi pentru anii următori şi numai cu
respectarea obligațiilor asumate de Romania şi a legislației interne referitoare la
disciplina financiar – bugetara.
Senatul, în şedinţa din 1 septembrie 2015, în calitate de primă Cameră
sesizată, a adoptat Legea privind Codul fiscal, reexaminată, ca urmare a cererii
Preşedintelui României.
Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale
art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este
Cameră decizională.
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În conformitate cu prevederile art. 137 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au reexaminat Legea menţionată mai sus,
în şedinţa din data de 2 septembrie 2015.
La dezbaterea Legii au fost prezenți, în calitate de invitați, din partea
Ministerului Finanțelor Publice domnul Eugen Teodorovici – ministru şi domnul Dan
Manolescu – secretar de stat.
În urma reexaminării, deputaţii prezenţi la dezbateri au hotărât, cu
unanimitate de voturi, să supună Plenului Camerei Deputaţilor un raport de admitere
a cererii de reexaminare cu amendamentele admise prezentate în anexa nr. 1 şi
amendamentele respinse prezentate în anexa nr. 2.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, Legea face parte din categoria legilor
organice.

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Viorel ŞTEFAN

Mihai-Aurel DONŢU

Şef serviciu
Giorgiana Ene
Consilier parlamentar
Vasilica Popa
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ANEXA nr. 1

AMENDAMENTE ADMISE

TITLUL I
DISPOZIȚII GENERALE
Nr.
crt.
Art. 4.
1.

Text Senat

Amendamente propuse

Motivarea amendamentelor

La articolul 4, alineatul 4 se modifică și va avea Eroare materială
următorul cuprins:
(4) Fac excepție de la prevederile art. (1) și (2) (4) Fac excepție de la prevederile alin. (1) și (2)
modificările care decurg din angajamentele modificările care decurg din angajamentele
internaționale ale României.
internaționale ale României.

2.
_________________

La articolul 7, după punctul 45 se introduc două Necesitatea punerii în aplicare a
Deciziei Curţii Constituţionale nr. 363
puncte, punctele 46 și 47 cu următorul cuprins:
din 7 mai 2015, precum și a clarificării
46. „Reţinere la sursă” numită și „Reţinere prin mecanismului privind reținerea la sursă
stopaj la sursă”, - metodă de colectare a a impozitelor și contribuțiilor sociale
impozitelor și contribuțiilor sociale obligatorii prin obligatorii, precum și definirea acestora.
care plătitorii de venituri au obligația, potrivit
legii, de a le calcula, reține, declara şi plăti.
47. „Impozite și contribuții sociale obligatorii cu
reținere la sursă sau reținute prin stopaj la sursă” –
acele impozite și contribuții sociale reglementate în
prezentul cod pentru care plătitorii de venituri au
obligația să aplice metoda privind reținerea la
sursă sau reținerea prin stopaj la sursă.
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TITLUL II
IMPOZITUL PE PROFIT
Nr.
crt.
Art. 32. (1)
3.

Text Senat

b) divizare totală - operaţiunea prin care o
societate, în momentul şi ca efect al dizolvării
fără lichidare, îşi transferă totalitatea activelor şi
pasivelor către două sau mai multe societăţi
existente ori nou-înfiinţate, în schimbul emiterii
către
participanţii
săi,
pe
bază
de
proporţionalitate, de titluri de participare
reprezentând capitalul societăţilor beneficiare şi,
dacă este cazul, a sumei în numerar de maximum
10% din valoarea nominală sau, în absenţa valorii
nominale, a valorii nominale contabile
echivalente a titlurilor;
c) divizare parţială - operaţiunea prin care o
societate transferă, fără a fi dizolvată, una sau mai
multe ramuri de activitate, către una sau mai
multe societăţi existente ori nou-înfiinţate, lăsând
cel puţin o ramură de activitate în societatea
cedentă, în schimbul emiterii către participanţii
săi, pe bază de proporţionalitate, de titluri de
participare reprezentând capitalul societăţilor
beneficiare şi, dacă este cazul, a sumei în numerar
de maximum 10% din valoarea nominală sau, în
absenţa valorii nominale, a valorii nominale
contabile echivalente a titlurilor;
4.
_________________

Amendamente propuse

Motivarea amendamentelor

La articolul 32 alineatul (1), literele b) și c) se
modifică și vor avea următorul cuprins:
b) divizare totală - operaţiunea prin care o societate,
în momentul şi ca efect al dizolvării fără lichidare, îşi
transferă totalitatea activelor şi pasivelor către două
sau mai multe societăţi existente ori nou-înfiinţate, în
schimbul emiterii către participanţii săi de titluri de
participare reprezentând capitalul societăţilor
beneficiare şi, dacă este cazul, a sumei în numerar de
maximum 10% din valoarea nominală sau, în absenţa
valorii nominale, a valorii nominale contabile
echivalente a titlurilor;

Eliminarea condiției de proporționalitate
este motivată de corelarea cu
dispozițiile privind operațiunile de
divizare a societăților prevăzute de
Legea societăților, nr.31/1990.

c) divizare parţială - operaţiunea prin care o societate
transferă, fără a fi dizolvată, una sau mai multe ramuri
de activitate, către una sau mai multe societăţi
existente ori nou-înfiinţate, lăsând cel puţin o ramură
de activitate în societatea cedentă, în schimbul
emiterii către participanţii săi de titluri de participare
reprezentând capitalul societăţilor beneficiare şi, dacă
este cazul, a sumei în numerar de maximum 10% din
valoarea nominală sau, în absenţa valorii nominale, a
valorii nominale contabile echivalente a titlurilor;
continuității
aplicării
La articolul 45, după alineatul (3) se introduce un Asigurarea
facilității privind scutirea de impozit a
nou alineat, alineatul (4) cu următorul cuprins:
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Nr.
crt.

Text Senat

Amendamente propuse

Motivarea amendamentelor

(4) În aplicarea prevederilor art. 22, pentru
activele care se realizează pe parcursul mai multor
ani consecutivi și care sunt puse în funcțiune în
anul 2016, se ia în considerare valoarea acestora
înregistrată începând cu 1 iulie 2014. Scutirea de
impozit a profitului reinvestit se aplică și în cazul
activelor produse/achiziționate în perioada 1 iulie
2014 – 31 decembrie 2015 inclusiv și puse în
funcțiune în anul 2016.

profitului reinvestit, în cazul activelor
care se realizează pe parcursul mai
multor ani consecutivi și care sunt puse
în funcțiune în anul 2016, respectiv în
cazul activelor produse/achiziționate în
perioada 1 iulie 2014 - 31 decembrie
2015 inclusiv și puse în funcțiune în
anul 2016.
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TITLUL IV
IMPOZITUL PE VENIT
Nr.
Text Senat
crt.
5. Deducere personală
Art.77. - (3) Persoana în întreţinere poate fi
soţia/soţul, copiii sau alţi membri de familie,
rudele contribuabilului sau ale soţului/soţiei
acestuia până la gradul al doilea inclusiv, ale cărei
venituri, impozabile şi neimpozabile, nu depăşesc
300 lei lunar, cu excepția veniturilor prevăzute la
art. 62 lit. o), w) și x) şi/sau a pensiilor de urmaș
cuvenite conform legii.

6.

Determinarea impozitului pe veniturile din
salarii şi asimilate salariilor
Art. 78
(2) Impozitul lunar prevăzut la alin. (1) se
determină astfel:
a) la locul unde se află funcţia de bază, prin
aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul
determinate ca diferenţă între venitul net din
salarii calculat prin deducerea din venitul brut a
contribuţiilor sociale obligatorii aferente unei
luni, datorate potrivit legii în România și a
contribuţiilor sociale obligatorii datorate în
statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului

Amendamente propuse
La articolul 77, alineatul (3) se modifică și va avea
următorul cuprins:
(3) Persoana în întreţinere poate fi soţia/soţul, copiii
sau alţi membri de familie, rudele contribuabilului
sau ale soţului/soţiei acestuia până la gradul al doilea
inclusiv, ale cărei venituri, impozabile şi
neimpozabile, nu depăşesc 300 lei lunar, cu excepția
veniturilor prevăzute la art. 62 lit. o), w) și x) şi/sau a
pensiilor de urmaș cuvenite conform legii, precum și
a prestațiilor sociale acordate potrivit art. 58 din
Legea nr. 448/2006
privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
republicată, cu modificările și completările
ulterioare.
La articolul 78, alineatul (2), partea introductivă a
literei a) se modifică și va avea următorul cuprins:

a) la locul unde se află funcţia de bază, prin aplicarea
cotei de 16% asupra bazei de calcul determinată ca
diferenţă între venitul net din salarii calculat prin
deducerea din venitul brut a contribuţiilor sociale
obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit legii
în România sau în conformitate cu instrumentele
juridice internaționale la care România este parte,
precum și, după caz, a contribuției individuale la
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Motivarea amendamentelor

Necesitatea eliminării din totalul
veniturilor impozabile și neimpozabile
care se iau în calcul la acordarea
deducerilor personale pentru persoanele
aflate în întreținere, a prestațiilor sociale
acordate potrivit art. 58 din Legea nr.
448/2006
privind
protecţia
şi
promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, care în unele
cazuri pot depăși limita plafonului de
300 lei lunar.
Necesitatea completării prevederilor
referitoare la stabilirea bazei de calcul a
impozitului pe veniturile din salarii şi
asimilate salariilor, în sensul că se
deduce din venitul brut și contribuția
individuală la bugetul de stat
datorată potrivit legii, ca urmare a
reglementării acesteia prin Legea nr.
223/2015 privind pensiile militare de
stat, aceasta fiind contribuție obligatorie
pentru anumite categorii de persoane
prevăzute de lege.

Nr.
crt.

7.

Text Senat
Economic European şi Confederaţiei Elveţiene
potrivit prevederilor regulamentelor Uniunii
Europene, precum și în statele cu care
România are încheiate convenţii/acorduri
privind coordonarea sistemelor de securitate
socială, şi următoarele:
(i) deducerea personală acordată pentru luna
respectivă;
(ii) cotizaţia sindicală plătită în luna respectivă;
(iii) contribuţiile la fondurile de pensii facultative
potrivit Legii nr.204/2006, cu modificările şi
completările ulterioare şi cele la scheme de pensii
facultative, calificate astfel în conformitate cu
legislaţia privind pensiile facultative de către
Autoritatea
de
Supraveghere
Financiară,
administrate de către entităţi autorizate stabilite în
state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând
Spaţiului Economic European, suportate de
angajați, astfel încât la nivelul anului să nu se
depășească echivalentul în lei al sumei de 400
euro;
(iv) primele de asigurare voluntară de sănătate
conform Legii nr. 95/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, suportate de angajaţi,
astfel încât la nivelul anului să nu se depășească
echivalentul în lei al sumei de 400 euro;
Determinarea
câştigului/pierderii
din
transferul titlurilor de valoare, altele decât
instrumentele financiare derivate, precum şi
din transferul aurului financiar
Art.94. - (7) Câştigul/pierderea din transferul
titlurilor de valoare dobândite prin schimb

Amendamente propuse
bugetul de stat datorată potrivit legii,
următoarele:

Motivarea amendamentelor
şi

NEMODIFICAT
NEMODIFICAT
NEMODIFICAT

NEMODIFICAT

La articolul 94, alineatul (7) se modifică și va avea
următorul cuprins:

Necesitatea clarificării noțiunii de
valoare fiscală în cadrul operațiunilor de
schimb al titlurilor de valoare în cazul
(7) Câştigul/pierderea din transferul titlurilor de procedurilor de divizare, fuziune
valoare dobândite prin schimb, inclusiv cu ocazia reglementate
de
Directiva
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Nr.
crt.

8.

Text Senat

Amendamente propuse

(inclusiv cu ocazia reorganizărilor) se determină la
înstrăinarea ulterioară a acestora, ca fiind diferenţa
pozitivă/negativă dintre preţul de vânzare şi
valoarea fiscală rezultată în urma raportului de
schimb, a titlurilor de valoare schimbate.
Stabilirea venitului impozabil lunar din pensii

Motivarea amendamentelor

reorganizărilor, se determină la înstrăinarea ulterioară CE/nr.133/2009, precum și de legislația
a acestora, ca fiind diferenţa pozitivă/negativă dintre internă în vigoare.
preţul
de vânzare
şi
valoarea
fiscală
definită/stabilită potrivit prevederilor art. 32 și
art.33, după caz.
La articolul 100, alineatul (1), lit. a) se modifică și
va avea următorul cuprins:
Art. 100. - (1) Venitul impozabil lunar din pensii NEMODIFICAT
se stabileşte prin deducerea din venitul din pensie,
în ordine, a următoarelor:
Necesitatea clarificării textului
a) contribuții sociale obligatorii calculate, reținute a) contribuția individuală de asigurări sociale de
și suportate de persoana fizică;
sănătate datorată potrivit legii;
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TITLUL V
CONTRIBUŢII SOCIALE OBLIGATORII
Nr.
Text Senat
crt.
9.
Contribuabilii/Plătitorii de venit la sistemul
public de pensii
Art. 136. - Următoarele persoane au calitatea de
contribuabili/plătitori de venit la sistemul public
de pensii, cu respectarea legislației europene
aplicabilă în domeniul securității sociale, precum
și a acordurilor privind sistemele de securitate
socială la care România este parte, după caz:
...
f) unităţile trimiţătoare, pentru personalul român
trimis în misiune permanentă în străinătate,
inclusiv pentru categoriile de personal trimise în
misiune temporară sau permanentă în străinătate
prevăzute prin hotărâre a Guvernului, pentru
soţul/soţia care însoţeşte personalul trimis în
misiune permanentă în străinătate şi căruia/căreia i
se suspendă raporturile de muncă sau raporturile
de serviciu ori, în cazul cadrelor militare în
activitate, cărora li se acordă dreptul la
concedii fără plată, pe o durată de cel mult 4
ani, şi pentru membrii Corpului diplomatic şi
consular al României, cărora li se suspendă
raporturile de muncă ca urmare a participării la
cursuri ori alte forme de pregătire în străinătate, pe
o durată care depăşeşte 90 de zile calendaristice.

Amendamente propuse

Motivarea amendamentelor

corelării
prevederilor
La articolul 136, litera f) se modifică și va avea Necesitatea
Codului fiscal cu cele ale Legii nr.
următorul cuprins:
NEMODIFICAT
223/2015 privind pensiile militare de
stat, potrivit căreia militarii, poliţiştii şi
funcţionarii publici cu statut special din
sistemul administraţiei penitenciare nu
mai au calitatea de contribuabili la
sistemul public de pensii și nu mai
datorează contribuții de asigurări sociale
f) unităţile trimiţătoare, pentru personalul român la bugetului asigurărilor sociale de stat.
trimis în misiune permanentă în străinătate, inclusiv Începând cu data de 1 ianuarie 2016,
pentru categoriile de personal trimise în misiune aceste persoane datorează contribuţie
temporară sau permanentă în străinătate prevăzute individuală la bugetul de stat.
prin hotărâre a Guvernului, pentru soţul/soţia care
însoţeşte personalul trimis în misiune permanentă în
străinătate şi căruia/căreia i se suspendă raporturile
de muncă sau raporturile de serviciu şi pentru
membrii Corpului diplomatic şi consular al
României, cărora li se suspendă raporturile de muncă,
ca urmare a participării la cursuri ori alte forme de
pregătire în străinătate, pe o durată care depăşeşte 90
de zile calendaristice.
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Nr.
Text Senat
crt.
10. Baza de calcul a contribuţiei individuale de
asigurări sociale în cazul persoanelor fizice
care realizează venituri din salarii sau asimilate
salariilor
Art. 139. - (1) Baza lunară de calcul a contribuţiei
individuale de asigurări sociale, în cazul
persoanelor fizice care realizează venituri din
salarii sau asimilate salariilor o reprezintă câştigul
brut realizat din salarii şi venituri asimilate
salariilor, în ţară şi în alte state, cu respectarea
prevederilor legislației europene aplicabilă în
domeniul securității sociale, precum și a
acordurilor privind sistemele de securitate socială
la care România este parte, care include:
...
d) solda lunară acordată potrivit legii
q) ajutoarele şi plăţile compensatorii care se
acordă, conform legii, personalului militar,
poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut
special din sistemul administraţiei penitenciare,
la trecerea în rezervă sau direct în retragere,
respectiv la încetarea raporturilor de serviciu,
care nu îndeplinesc condițiile pentru
pensionare, din domeniul apărării naţionale,
ordinii publice şi securității naţionale;
...
j) sume reprezentând salarii/solde, diferenţe de
salarii/solde, stabilite în baza unor hotărâri
judecătoreşti rămase definitive și irevocabile/
hotărâri judecătoreşti definitive și executorii;

Amendamente propuse

Motivarea amendamentelor

La articolul 139, alineatul (1), literele d) și q) se Eliminare din baza lunară de calcul a
elimina, iar litera j) se modifică și va avea contribuţiei individuale de asigurări
sociale a sumelor obținute de persoanele
următorul cuprins:
care intră sub incidența Legii nr.
223/2015 privind pensiile militare de
NEMODIFICAT
stat, respectiv ”solda lunară acordată
potrivit legii” și ”ajutoarele şi plăţile
compensatorii” (lit. d) și q))

eliminat
eliminat

j) sume reprezentând salarii/diferenţe de salarii,
stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase
definitive și irevocabile/ hotărâri judecătoreşti
definitive și executorii;
La articolul 139 alin. (1) se va face renumerotarea
corespunzătoare a literelor
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Nr.
Text Senat
crt.
11. Excepţii specifice contribuţiilor de asigurări
sociale
Art.141.- Se exceptează de la plata
contribuţiilor de asigurări sociale prestaţiile
suportate din bugetul asigurărilor sociale de
stat.

12.

Amendamente propuse

Articolul 141 se modifică și va avea următorul
cuprins:
Art.141.- Se exceptează de la plata contribuţiilor de
asigurări sociale următoarele venituri:
a) prestaţiile suportate din bugetul asigurărilor
sociale de stat, potrivit legii;
b) veniturile din salarii și asimilate salariilor
realizate de persoanele fizice asigurate în sisteme
proprii de asigurări sociale, precum şi de către
persoanele care au calitatea de pensionari ai
acestor sisteme, care nu au obligaţia asigurării în
sistemul public de pensii, potrivit legii.
c) veniturile acordate, potrivit legii, personalului
militar în activitate, poliţiştilor şi funcţionarilor
publici cu statut special care îşi desfăşoară
activitatea în instituţiile din sectorul de apărare,
ordine publică şi securitate naţională, pentru care
se datorează contribuţie individuală la bugetul de
stat potrivit Legii nr. 223/2015 privind pensiile
militare de stat.
Venituri din salarii şi venituri asimilate La articolul 142, litera c) se elimina, iar lit. d) și
salariilor care nu se cuprind în baza lunară de pct. 1 al lit. ș) se modifică și vor avea următorul
calcul a contribuţiilor de asigurări sociale
cuprins:

Art. 142. - Nu se cuprind în baza lunară de calcul
a contribuţiilor de asigurări sociale, următoarele:
…..
c) ajutoarele/sumele acordate potrivit legii, în eliminat
cazul decesului personalului din cadrul
instituţiilor publice de apărare, ordine publică
şi securitate naţională, decedat ca urmare a
participării la acţiuni militare şi indemnizaţiile
lunare de invaliditate acordate personalului ca
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Motivarea amendamentelor
Evidențierea, în mod transparent, a
separării sistemelor
de securitate
socială de cele organizate pentru
anumite domenii în baza unor legi
speciale, cum ar fi: Legea nr. 51/1995
pentru organizarea şi exercitarea
profesiei de avocat, republicată, Legea
nr.
489/2006
privind
libertatea
religioasă şi regimul general al cultelor,
republicată și Legea nr. 223/2015
privind pensiile militare de stat.
Menționarea expresă a veniturilor
obținute de persoanele care intră sub
incidența Legii nr. 223/2015 privind
pensiile militare de stat, și pentru care
nu se mai datorează contribuții de
asigurări sociale la bugetul asigurărilor
sociale de stat.
Eliminarea din rândul sumelor care nu
se cuprind în baza lunară de calcul a
contribuţiei individuale de asigurări
sociale, a sumelor obținute de
persoanele care intră sub incidența Legii
nr. 223/2015 privind pensiile militare de
stat (lit. c) .

Nr.
crt.

13.

Text Senat
urmare a participării la acţiuni militare;
d) contravaloarea folosinţei locuinţei de serviciu
sau a locuinţei din incinta unităţii ori căminului
militar de garnizoană și de unitate, potrivit
repartiţiei de serviciu, numirii conform legii sau
specificităţii activităţii prin cadrul normativ
specific domeniului de activitate, compensația
lunară pentru chirie pentru personalul din
sectorul de apărare naţională, ordine publică şi
securitate naţională, precum şi compensarea
diferenţei de chirie, suportată de persoana fizică,
conform legilor speciale;
….
ș) următoarele avantaje primite în legătură cu o
activitate dependentă:
1. utilizarea unui vehicul din patrimoniul
afacerii sau închiriat de la o terţă persoană, în
vederea deplasării de la domiciliu sau
reşedință la locul de muncă şi invers;

Amendamente propuse

Motivarea amendamentelor

d) contravaloarea folosinţei locuinţei de serviciu,
potrivit repartiţiei de serviciu, numirii conform legii
sau specificităţii activităţii prin cadrul normativ
specific domeniului de activitate,
precum şi
compensarea diferenţei de chirie, suportată de
persoana fizică, conform legilor speciale;

….
ș) următoarele avantaje primite în legătură cu o
activitate dependentă:
1. utilizarea în scop personal a vehiculelor pentru
care cheltuielile sunt deductibile în cota de 50%,
prevăzute la art. 76 alin. (4) lit. ț).
La articolul 142 se va face renumerotarea
corespunzătoare a literelor
Baza de calcul a contribuţiei de asigurări La articolul 145 alineatul (1), litera b) se modifică
sociale datorată pentru persoanele fizice și va avea următorul cuprins:
prevăzute la art.136 lit.f)
Art. 145.- (1) Pentru persoanele fizice prevăzute
la art. 136 lit. f), baza lunară de calcul a
contribuţiei individuale de asigurări sociale
datorate bugetului asigurărilor sociale de stat o
reprezintă:
b) ultimul salariu/soldă avut/avută înaintea
plecării, care nu poate depăşi plafonul de 3 salarii
de bază minime brute pe ţară, în cazul
soţului/soţiei care însoţeşte personalul trimis în

NEMODIFICAT

……
b) ultimul salariu avut înaintea plecării, care nu poate
depăşi plafonul de 3 salarii de bază minime brute pe
ţară, în cazul soţului/soţiei care însoţeşte personalul
trimis în misiune permanentă în străinătate şi
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Eliminarea termenului ”soldă” din
cuprinsul literei b) a alin. (1), pentru
corelare cu modificările efectuate ca
urmare a intrării în vigoare a Legii nr.

Nr.
crt.

14.

15.

Text Senat

Amendamente propuse

Motivarea amendamentelor

misiune permanentă în străinătate şi căruia/căreia i
se suspendă raporturile de muncă sau raporturile
de serviciu;
Stabilirea şi plata contribuţiilor de asigurări
sociale

căruia/căreia i se suspendă raporturile de muncă sau 223/2015 privind pensiile militare de
raporturile de serviciu;
stat.

Art. 146. - (9) În cazul în care au fost acordate
sume reprezentând salarii/solde sau diferenţe de
salarii/solde, stabilite în baza unor hotărâri
judecătoreşti rămase definitive și irevocabile/
hotărâri judecătoreşti definitive și executorii,
precum şi în cazul în care prin astfel de hotărâri sa dispus reîncadrarea în muncă a unor persoane, în
vederea stabilirii prestaţiilor acordate de sistemul
public de pensii, sumele respective se defalcă pe
lunile la care se referă şi se utilizează cotele de
contribuţii de asigurări sociale care erau în vigoare
în acea perioadă. Contribuţiile de asigurări sociale
datorate potrivit legii se calculează, se reţin la data
efectuării plăţii şi se plătesc până la data de 25 a
lunii următoare celei în care au fost plătite aceste
sume.
Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de
plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe
venit şi evidenţa nominală a persoanelor
asigurate
Art. 147. - (3) În cazul în care au fost acordate
sume de natura celor prevăzute la art. 146 alin.
(10) și (11), sume reprezentând salarii/solde sau
diferenţe de salarii/solde, stabilite în baza unor
hotărâri judecătoreşti rămase definitive și
irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive și

(9) În cazul în care au fost acordate sume
reprezentând salarii sau diferenţe de salarii, stabilite
în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive
și irevocabile/ hotărâri judecătoreşti definitive și
executorii, precum şi în cazul în care prin astfel de
hotărâri s-a dispus reîncadrarea în muncă a unor
persoane, în vederea stabilirii prestaţiilor acordate de
sistemul public de pensii, sumele respective se
defalcă pe lunile la care se referă şi se utilizează
cotele de contribuţii de asigurări sociale care erau în
vigoare în acea perioadă. Contribuţiile de asigurări
sociale datorate potrivit legii se calculează, se reţin la
data efectuării plăţii şi se plătesc până la data de 25 a
lunii următoare celei în care au fost plătite aceste
sume.

La articolul 146, alineatul (9) se modifică și va
avea următorul cuprins:
Eliminarea termenului ”soldă” din
cuprinsul alin. (9), pentru corelare cu
modificările efectuate ca urmare a
intrării în vigoare a Legii nr. 223/2015
privind pensiile militare de stat.

La articolul 147, alineatul (3) se modifică și va
avea următorul cuprins:
(3) În cazul în care au fost acordate sume de natura
celor prevăzute la art. 146 alin. (10) și (11), sume
reprezentând salarii sau diferenţe de salarii, stabilite
în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive
și irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive și
executorii, precum şi în cazul în care prin astfel de
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Eliminarea termenului ”soldă” din
cuprinsul alin. (3), pentru corelare cu
modificările efectuate ca urmare a
intrării în vigoare a Legii nr. 223/2015
privind pensiile militare de stat.

Nr.
crt.

Text Senat

Amendamente propuse

executorii, precum şi în cazul în care prin astfel de
hotărâri s-a dispus reîncadrarea în muncă a unor
persoane, în vederea stabilirii prestaţiilor acordate
de sistemul public de pensii, contribuţiile de
asigurări sociale datorate potrivit legii se declară
până la data de 25 a lunii următoare celei în care
au fost plătite aceste sume, prin depunerea
declaraţiilor rectificative pentru lunile cărora le
sunt aferente sumele respective.

hotărâri s-a dispus reîncadrarea în muncă a unor
persoane, în vederea stabilirii prestaţiilor acordate de
sistemul public de pensii, contribuţiile de asigurări
sociale datorate potrivit legii se declară până la data
de 25 a lunii următoare celei în care au fost plătite
aceste sume, prin depunerea declaraţiilor rectificative
pentru lunile cărora le sunt aferente sumele
respective.

15

Motivarea amendamentelor

TITLUL VII
TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ
Nr.
Text Senat
crt.
16. Art. 266 alin. (3) lit. a) pct.1

17.

Amendamente propuse

Motivarea amendamentelor

La articolul 266, alineatul (3), litera a) punctul 1
se modifică și va avea următorul cuprins:
Corelarea cu prevederile Directivei TVA
a) mijloacele de transport reprezintă o navă care NEMODIFICAT
și ale jurisprudenței CJUE în cauza C depăşeşte 7,5 m lungime, o aeronavă a cărei
197/2012 Commission v France referitor
greutate la decolare depăşeşte 1.550 kg sau un
la definiția navelor.
vehicul terestru cu motor a cărui capacitate
3
depăşeşte 48 cm sau a cărui putere depăşeşte 7,2
kW, destinate transportului de pasageri sau bunuri,
cu excepţia:
1. navelor destinate navigaţiei maritime, utilizate 1. navelor atribuite navigaţiei în largul mării şi
pentru transportul internaţional de persoane şi/sau care sunt utilizate pentru transportul de
de bunuri, pentru pescuit ori altă activitate călători/bunuri cu plată sau pentru activităţi
economică sau pentru salvare ori asistenţă pe comerciale, industriale sau de pescuit, precum şi a
navelor utilizate pentru salvare ori asistenţă pe mare
mare; şi
sau pentru pescuitul de coastă; şi
La articolul 293, alineatul (2) se modifică și va
Corelare cu prevederile art. 5 alin. (2) din
avea următorul cuprins:
Art. 293. - (2) Prin normele metodologice se
(2) Prin norme se stabilesc, acolo unde este cazul, proiectul de Lege privind Codul fiscal,
stabilesc, acolo unde este cazul, documentele
documentele necesare pentru a justifica scutirea de respectiv procedura se stabilește prin
necesare pentru a justifica scutirea de taxă pentru
taxă pentru operaţiunile prevăzute la alin. (1) şi, ordin al ministrului finanțelor publice, nu
operaţiunile prevăzute la alin. (1) şi, după caz,
după caz, procedura şi condiţiile care trebuie prin norme metodologice aprobate prin
procedura şi condiţiile care trebuie îndeplinite
îndeplinite pentru aplicarea scutirii de taxă.
HG.
pentru aplicarea scutirii de taxă.

18.
Art. 295 alin. (1) lit. a)

La articolul 295 alineatul (1), litera a), punctul 8 Corelare cu prevederile art. 5 alin. (2) din
proiectul de Lege privind Codul fiscal,
se modifică şi va avea următorul cuprins:
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Nr.
crt.

Text Senat

Amendamente propuse

Motivarea amendamentelor

8. să fie plasate în regim de antrepozit de TVA,
definit după cum urmează:
- pentru produse accizabile, orice locaţie situată în
România, care este definită ca antrepozit fiscal, în
sensul art. 336 pct. 3 de la titlul VIII;
- pentru bunuri, altele decât produsele accizabile, o
locaţie situată în România şi definită prin normele
metodologice;

8. să fie plasate în regim de antrepozit de TVA,
definit după cum urmează:
- pentru produse accizabile, orice locaţie situată în
România, care este definită ca antrepozit fiscal, în
sensul art. 336 pct. 3 de la titlul VIII;
- pentru bunuri, altele decât produsele accizabile, o
locaţie situată în România şi definită prin norme;

respectiv procedura se stabilește prin
ordin al ministrului finanțelor publice, nu
prin norme metodologice aprobate prin
HG.

19.
Art. 303. - (7) Persoanele impozabile, înregistrate
conform art. 316, pot solicita rambursarea soldului
sumei negative a taxei din perioada fiscală de
raportare, prin bifarea casetei corespunzătoare din
decontul de taxă din perioada fiscală de raportare,
decontul fiind şi cerere de rambursare, sau pot
reporta soldul sumei negative în decontul
perioadei fiscale următoare. Dacă persoana
impozabilă solicită rambursarea soldului sumei
negative, acesta nu se reportează în perioada
fiscală următoare. Nu poate fi solicitată
rambursarea soldului sumei negative a taxei din
perioada fiscală de raportare, mai mic de 5.000 lei
inclusiv, acesta fiind reportat obligatoriu în
decontul perioadei fiscale următoare. Prin
excepție, în primul decont de taxă depus la
organul fiscal după data deschiderii procedurii
de insolvență potrivit Legii nr. 85/2014, nu se
preia soldul sumei negative a taxei din decontul
perioadei fiscale anterioare, fiind obligatorie
solicitarea rambursării de TVA prin corectarea
decontului perioadei fiscale anterioare.

La articolul 303, alineatul (7) se modifică și va
avea următorul cuprins:
(7) Persoanele impozabile, înregistrate conform art.
316, pot solicita rambursarea soldului sumei
negative a taxei din perioada fiscală de raportare,
prin bifarea casetei corespunzătoare din decontul de
taxă din perioada fiscală de raportare, decontul
fiind şi cerere de rambursare, sau pot reporta soldul
sumei negative în decontul perioadei fiscale
următoare. Dacă persoana impozabilă solicită
rambursarea soldului sumei negative, acesta nu se
reportează în perioada fiscală următoare. Nu poate
fi solicitată rambursarea soldului sumei negative a
taxei din perioada fiscală de raportare, mai mic de
5.000 lei inclusiv, acesta fiind reportat obligatoriu
în decontul perioadei fiscale următoare. Prin
excepție, soldul sumei negative de taxă pe
valoarea adăugată înscris în decontul de taxă pe
valoarea adăugată aferent perioadei fiscale
anterioare
datei
deschiderii
procedurii
insolvenței prevăzute de legislația în domeniu nu
se preia în decontul de taxă aferent perioadei
fiscale în care s-a deschis procedura, caz în care
debitorul este obligat să solicite rambursarea
taxei prin corectarea decontului perioadei fiscale
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Corelare cu OG nr. 17/2015 a
prevederilor care reglementează situația
sumelor negative de TVA născute
anterior deschiderii procedurii de
insolvență, în sensul în care acestea
trebuie să fie obligatoriu solicitate la
rambursare, astfel încât să fie posibilă
compensarea acestora cu obligațiile
fiscale născute anterior procedurii de
insolvență.

Nr.
crt.

Text Senat

Amendamente propuse

Motivarea amendamentelor

La articolul 310, alineatul (6) se modifică și va
avea următorul cuprins:
(6) Persoana impozabilă care aplică regimul special
de scutire şi a cărei cifră de afaceri, prevăzută la
alin. (2), este mai mare sau egală cu plafonul de
scutire prevăzut la alin. (1) trebuie să solicite
înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316,
în termen de 10 zile de la data atingerii ori depăşirii
plafonului. Data atingerii sau depăşirii plafonului se
consideră a fi prima zi a lunii calendaristice
următoare celei în care plafonul a fost atins ori
depăşit. Regimul special de scutire se aplică până la
data înregistrării în scopuri de TVA, conform art.
316. Dacă persoana impozabilă respectivă nu
solicită sau solicită înregistrarea cu întârziere,
organele fiscale competente procedează după
cum urmează:
a) stabilesc obligaţii privind taxa de plată,
constând în diferența dintre taxa pe care
persoana impozabilă ar fi trebuit să o colecteze
şi taxa pe care ar fi avut dreptul să o deducă, de
la data la care persoana impozabilă respectivă
ar fi fost înregistrată în scopuri de TVA conform
art. 316 dacă ar fi solicitat înregistrarea în
termenul prevăzut de lege, dacă taxa colectată
este mai mare decât taxa deductibilă, precum și
accesoriile aferente, sau după caz;
b) determină suma negativă a taxei, respectiv
diferența dintre taxa pe care ar fi avut dreptul
să o deducă, de la data la care persoana

Transpunerea în legislația națională a
hotărârii CJUE în cauza C-183/2014
Salomie și Oltean, referitor la dreptul de
deducere care ia naștere înaintea
înregistrării în scopuri de TVA a unei
persoane impozabile.

anterioare.
20.
Art. 310. - (6) Persoana impozabilă care aplică
regimul special de scutire şi a cărei cifră de
afaceri, prevăzută la alin. (2), este mai mare sau
egală cu plafonul de scutire prevăzut la alin. (1)
trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA,
conform art. 316, în termen de 10 zile de la data
atingerii ori depăşirii plafonului. Data atingerii sau
depăşirii plafonului se consideră a fi prima zi a
lunii calendaristice următoare celei în care
plafonul a fost atins ori depăşit. Regimul special
de scutire se aplică până la data înregistrării în
scopuri de TVA, conform art. 316. Dacă
persoana impozabilă respectivă nu solicită sau
solicită înregistrarea cu întârziere, organele
fiscale competente au dreptul să stabilească
obligaţii privind taxa de plată şi accesoriile
aferente, de la data la care ar fi trebuit să fie
înregistrată în scopuri de taxă conform art. 316
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Nr.
crt.

Text Senat

21.
Art. 314. - (10) Persoana impozabilă nestabilită
în Uniunea Europeană trebuie să achite suma
totală a taxei datorate în Uniunea Europeană întrun cont special, în euro, indicat de organul fiscal
competent, până la data la care are obligaţia
depunerii declaraţiei speciale. Prin normele
metodologice se stabileşte procedura de virare a
sumelor cuvenite fiecărui stat membru, pentru
serviciile electronice, de telecomunicaţii, de
radiodifuziune şi televiziune desfăşurate pe
teritoriul lor, de persoana impozabilă nestabilită în
Uniunea Europeană, înregistrată în România în
scopuri de TVA.
22.
Art. 315. - (10) Persoana impozabilă trebuie să
achite suma totală a taxei datorate în statele
membre de consum într-un cont special,în euro,
indicat de organul fiscal competent, până la data la
care are obligaţia depunerii declaraţiei speciale.
Prin normele metodologice se stabileşte
procedura de virare a sumelor cuvenite fiecărui

Amendamente propuse
impozabilă respectivă ar fi fost înregistrată în
scopuri de TVA conform art. 316 dacă ar fi
solicitat înregistrarea în termenul prevăzut de
lege, și taxa pe care persoana impozabilă ar fi
trebuit să o colecteze de la data la care ar fi
trebuit să fie înregistrată în scopuri de taxă
conform art. 316, dacă taxa deductibilă este mai
mare decât taxa colectată.
La articolul 314, alineatul (10) se modifică și va
avea următorul cuprins:
(10) Persoana impozabilă nestabilită în Uniunea
Europeană trebuie să achite suma totală a taxei
datorate în Uniunea Europeană într-un cont special,
în euro, indicat de organul fiscal competent, până la
data la care are obligaţia depunerii declaraţiei
speciale. Prin norme se stabileşte procedura de
virare a sumelor cuvenite fiecărui stat membru,
pentru serviciile electronice, de telecomunicaţii, de
radiodifuziune şi televiziune desfăşurate pe
teritoriul lor, de persoana impozabilă nestabilită în
Uniunea Europeană, înregistrată în România în
scopuri de TVA.
La articolul 315, alineatul (10) se modifică și va
avea următorul cuprins:
(10) Persoana impozabilă trebuie să achite suma
totală a taxei datorate în statele membre de consum
într-un cont special, în euro, indicat de organul
fiscal competent, până la data la care are obligaţia
depunerii declaraţiei speciale. Prin norme se
stabileşte procedura de virare a sumelor cuvenite
fiecărui stat membru, pentru serviciile electronice,
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Motivarea amendamentelor

Corelare cu prevederile art. 5 alin. (2) din
proiectul de Lege privind Codul fiscal,
respectiv procedura se stabilește prin
ordin al președintelui ANAF, nu prin
norme metodologice aprobate prin HG.

Corelare cu prevederile art. 5 alin. (2) din
proiectul de Lege privind Codul fiscal,
respectiv procedura se stabilește prin
ordin al președintelui ANAF, nu prin
norme metodologice aprobate prin HG..

Nr.
crt.

Text Senat

Amendamente propuse

stat membru, pentru serviciile electronice, de
telecomunicaţii, de radiodifuziune şi televiziune
desfăşurate pe teritoriul lor, de persoana
impozabilă care aplică regimul special, pentru care
România este statul membru de înregistrare.

de telecomunicaţii, de radiodifuziune şi televiziune
desfăşurate pe teritoriul lor, de persoana impozabilă
care aplică regimul special, pentru care România
este statul membru de înregistrare.

23.
Art. 326. - (4) Prin excepţie de la prevederile alin.
(3), până la data de 31 decembrie 2016 inclusiv,
nu se face plata efectivă la organele vamale de
către persoanele impozabile înregistrate în scopuri
de TVA conform art. 316, care au obţinut
certificat de amânare de la plată, în condiţiile
stabilite prin ordin al ministrului finanţelor
publice. De la data de 1 ianuarie 2017, prin
excepţie de la prevederile alin. (3), nu se face
plata efectivă la organele vamale de către
persoanele impozabile înregistrate în scopuri de
TVA conform art. 316.

La articolul 326, alineatul (4) se modifică și va
avea următorul cuprins:
(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3) nu se
face plata efectivă la organele vamale de către
persoanele impozabile înregistrate în scopuri de
TVA conform art. 316, care au obţinut certificat de
amânare de la plată, în condiţiile stabilite prin ordin
al ministrului finanţelor publice.
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Motivarea amendamentelor

Romania a introdus in anul 2007
posibilitatea amanarii platii in vama a
TVA pentru toate importurile de bunuri
realizate de persoane inregistrate in
scopuri de TVA.
Aceasta masură de relaxare fiscala, care
prezenta unele avantaje, a fost totusi
exploatată de unii importatori economici
in defavoarea bugetului de stat, fiind
limitată la scurt timp pentru anumite
categorii de importatori, care îndeplinesc
conditiile stabilite prin OMFP nr.
500/2007, cu modificările ulterioare.
Mentinerea actualelor prevederi ar
presupune revenirea de la 1 ianuarie 2017
la măsura plătii simplificate a TVA
pentru toate importurile realizate de
plătitorii de TVA, fără nicio analiză de
risc, fapt ce ar conduce din nou la
posibilitatea de a plasa bunurile în
economia subterană, fără plata TVA.
Totodată se elimină termenul până la care
nu se face plata în vamă pentru
persoanele care au obținut certificate de
la organele competente, potrivit ordinului
ministrului
finanțelor
(operatori
economici fără risc fiscal)

Nr.
Text Senat
crt.
24. Art. 331 alin. (2)
e) livrarea de energie electrică către un comerciant
persoană impozabilă, stabilit în România conform
art. 266 alin. (2). Comerciantul persoană
impozabilă reprezintă persoana impozabilă a cărei
activitate principală, în ceea ce priveşte
cumpărările de energie electrică, o reprezintă
revânzarea acesteia şi al cărei consum propriu de
energie electrică este neglijabil. Prin consum
propriu neglijabil de energie electrică se înţelege
un consum de maximum 1% din energia electrică
cumpărată. Se consideră că are calitatea de
comerciant persoană impozabilă cumpărătorul
care deţine licenţa pentru administrarea piețelor
centralizate de energie electrică eliberată de
Autoritatea Naţională de Reglementare în
Domeniul Energiei, pentru tranzacţiile pe piaţa
pentru ziua următoare şi pe piaţa intrazilnică. De
asemenea se consideră că are calitatea de
comerciant persoană impozabilă cumpărătorul de
energie electrică care îndeplineşte cumulativ
următoarele condiţii:
1. deţine o licenţă valabilă de furnizare a energiei
electrice, eliberată de Autoritatea Naţională de
Reglementare în Domeniul Energiei, care face
dovada că respectivul cumpărător este un
comerciant de energie electrică;
2. activitatea sa principală, în ceea ce priveşte
cumpărările de energie electrică, o reprezintă
revânzarea acesteia şi consumul său propriu din
energia electrică cumpărată este neglijabil. În acest

Amendamente propuse

Motivarea amendamentelor

La articolul 331, alineatul (2), lit. e) se modifică
și va avea următorul cuprins:
e) livrarea de energie electrică către un comerciant
persoană impozabilă, stabilit în România conform
art. 266 alin. (2). Comerciantul persoană
impozabilă reprezintă persoana impozabilă a cărei
activitate principală, în ceea ce priveşte cumpărările
de energie electrică, o reprezintă revânzarea
acesteia şi al cărei consum propriu de energie
electrică este neglijabil. Prin consum propriu
neglijabil de energie electrică se înţelege un
consum de maximum 1% din energia electrică
cumpărată. Se consideră că are calitatea de
comerciant persoană impozabilă cumpărătorul care
deţine licenţa pentru administrarea piețelor
centralizate de energie electrică eliberată de
Autoritatea Naţională de Reglementare în
Domeniul Energiei, pentru tranzacţiile pe piaţa
pentru ziua următoare şi pe piaţa intrazilnică. De
asemenea se consideră că are calitatea de
comerciant persoană impozabilă cumpărătorul de
energie electrică care îndeplineşte cumulativ
următoarele condiţii:
1. deţine o licenţă valabilă de furnizare a energiei
electrice sau o licență pentru activitatea
traderului de energie electrică, eliberată de
Autoritatea Naţională de Reglementare în
Domeniul Energiei, care face dovada că respectivul
cumpărător este un comerciant de energie electrică;
2. activitatea sa principală, în ceea ce priveşte
cumpărările de energie electrică, o reprezintă
revânzarea acesteia şi consumul său propriu din
energia electrică cumpărată este neglijabil. În acest

Corelare cu legislația specifică în
domeniul energiei electrice (Legea nr.
123/2012) prin care a fost introdusă o
nouă categorie de furnizori de energie
electrică care au calitatea de comercianți,
denumiți traderi. Aceștia primesc de la
ANRDE licență pentru activitatea
traderului de energie electrică care diferă
de categoria furnizorilor de energie
electrică care au licență de furnizare a
energiei electrice.
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Nr.
crt.

Text Senat

Amendamente propuse

sens, persoana impozabilă trebuie să depună la
organul fiscal competent, până pe data de 10
decembrie a fiecărui an, o declaraţie pe propria
răspundere din care să rezulte că îndeplineşte
această condiţie, respectiv că în perioada ianuarienoiembrie a acelui an calendaristic a avut un
consum propriu de maximum 1% din energia
electrică cumpărată, care este valabilă pentru toate
achiziţiile de energie electrică efectuate în anul
calendaristic următor. Persoana impozabilă care
obţine licenţa de furnizare a energiei electrice în
perioada 1-31 decembrie a unui an calendaristic
trebuie să depună la organul fiscal competent, în
perioada 1-20 ianuarie a anului calendaristic
următor o declaraţie pe propria răspundere din
care să rezulte că a avut un consum propriu de
maximum 1% din energia electrică cumpărată în
perioada din luna decembrie în care a deţinut
licenţa de furnizare, care este valabilă pentru toate
achiziţiile de energie electrică efectuate în anul
calendaristic în care se depune această declaraţie.
A.N.A.F. are obligaţia să afişeze pe site-ul său
lista persoanelor impozabile care au depus
declaraţiile respective cel târziu până pe data de 31
decembrie a fiecărui an, respectiv până pe data de
31 ianuarie a anului următor în cazul
cumpărătorilor de energie electrică care au obţinut
licenţa de furnizare a energiei electrice între 1 şi
31 decembrie a fiecărui an. Furnizorul de energie
electrică nu aplică taxare inversă dacă în
momentul livrării beneficiarul care avea obligaţia
de a depune la organul fiscal competent declaraţia
pe propria răspundere privind consumul propriu

sens, persoana impozabilă trebuie să depună la
organul fiscal competent, până pe data de 10
decembrie a fiecărui an, o declaraţie pe propria
răspundere din care să rezulte că îndeplineşte
această condiţie, respectiv că în perioada ianuarienoiembrie a acelui an calendaristic a avut un
consum propriu de maximum 1% din energia
electrică cumpărată, care este valabilă pentru toate
achiziţiile de energie electrică efectuate în anul
calendaristic următor. Persoana impozabilă care
obţine licenţa de furnizare a energiei electrice sau
licența pentru activitatea traderului de energie
electrică în perioada 1-31 decembrie a unui an
calendaristic trebuie să depună la organul fiscal
competent, în perioada 1-20 ianuarie a anului
calendaristic următor o declaraţie pe propria
răspundere din care să rezulte că a avut un consum
propriu de maximum 1% din energia electrică
cumpărată în perioada din luna decembrie în care a
deţinut licenţa de furnizare sau licența pentru
activitatea traderului de energie electrică, care
este valabilă pentru toate achiziţiile de energie
electrică efectuate în anul calendaristic în care se
depune această declaraţie. A.N.A.F. are obligaţia să
afişeze pe site-ul său lista persoanelor impozabile
care au depus declaraţiile respective cel târziu până
pe data de 31 decembrie a fiecărui an, respectiv
până pe data de 31 ianuarie a anului următor în
cazul cumpărătorilor de energie electrică care au
obţinut licenţa de furnizare a energiei electrice sau
licența pentru activitatea traderului de energie
electrică între 1 şi 31 decembrie a fiecărui an.
Furnizorul de energie electrică nu aplică taxare
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Motivarea amendamentelor

Nr.
crt.

Text Senat

Amendamente propuse

neglijabil de energie electrică nu figurează în
«Lista persoanelor impozabile care au depus
declaraţiile pe propria răspundere pentru
îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 331 alin. (2)
lit. e) pct. 2 din Codul fiscal». În cazul
cumpărătorilor de energie electrică care au obţinut
licenţa de furnizare între 1 şi 31 decembrie a
anului anterior, furnizorii pot emite facturi de
corecţie cu semnul minus conform art. 330 alin.
(1) lit. b), în vederea aplicării taxării inverse,
respectiv a regularizării taxei şi restituirii acesteia
către beneficiar pentru livrările efectuate până la
data afişării pe site-ul A.N.A.F. a cumpărătorului
în lista persoanelor impozabile care au depus
declaraţiile pe propria răspundere. Pentru
achiziţiile de energie electrică efectuate în anul în
care cumpărătorul obţine o licenţă valabilă de
furnizare a energiei electrice eliberată de
Autoritatea Naţională de Reglementare în
Domeniul Energiei, care face dovada că
respectivul cumpărător este un comerciant de
energie electrică, cumpărătorul trebuie să
transmită vânzătorului o declaraţie pe propria
răspundere din care să rezulte că activitatea sa
principală, în ceea ce priveşte cumpărările de
energie electrică, o reprezintă revânzarea acesteia
şi consumul său propriu estimat din energia
electrică cumpărată este neglijabil, care este
valabilă până la data de 31 decembrie a anului
respectiv;

inversă dacă în momentul livrării beneficiarul care
avea obligaţia de a depune la organul fiscal
competent declaraţia pe propria răspundere privind
consumul propriu neglijabil de energie electrică nu
figurează în «Lista persoanelor impozabile care au
depus declaraţiile pe propria răspundere pentru
îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 331 alin. (2)
lit. e) pct. 2 din Codul fiscal». În cazul
cumpărătorilor de energie electrică care au obţinut
licenţa de furnizare sau licența pentru activitatea
traderului de energie electrică între 1 şi 31
decembrie a anului anterior, furnizorii pot emite
facturi de corecţie cu semnul minus conform art.
330 alin. (1) lit. b), în vederea aplicării taxării
inverse, respectiv a regularizării taxei şi restituirii
acesteia către beneficiar pentru livrările efectuate
până la data afişării pe site-ul A.N.A.F. a
cumpărătorului în lista persoanelor impozabile care
au depus declaraţiile pe propria răspundere. Pentru
achiziţiile de energie electrică efectuate în anul în
care cumpărătorul obţine o licenţă valabilă de
furnizare a energiei electrice sau o licența pentru
activitatea traderului de energie electrică,
eliberată de Autoritatea Naţională de Reglementare
în Domeniul Energiei, care face dovada că
respectivul cumpărător este un comerciant de
energie electrică, cumpărătorul trebuie să transmită
vânzătorului o declaraţie pe propria răspundere din
care să rezulte că activitatea sa principală, în ceea
ce priveşte cumpărările de energie electrică, o
reprezintă revânzarea acesteia şi consumul său
propriu estimat din energia electrică cumpărată este
neglijabil, care este valabilă până la data de 31
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Nr.
crt.

Text Senat

Amendamente propuse

Motivarea amendamentelor

decembrie a anului respectiv;
25.
___________________

26.

La articolul 331 alineatul (2), după litera h) se
introduc trei litere noi, literele i), j) și k), cu
următorul cuprins:
i) furnizările de telefoane mobile, și anume
dispozitive fabricate sau adaptate pentru
utilizarea în conexiune cu o rețea autorizată și
care funcționează pe anumite frecvențe, fie că au
sau nu vreo altă utilizare;
(j) furnizările de dispozitive cu circuite
integrate, cum ar fi microprocesoare și unități
centrale de procesare, înainte de integrarea lor
în produse destinate utilizatorului final;
k) furnizările de console de jocuri, tablete PC și
laptopuri.
La articolul 331, alineatul (6) se modifică și va
avea următorul cuprins:

Pentru combaterea mai eficientă a
evaziunii fiscale,
se propune extinderea mecanismului
taxării inverse privind TVA pentru
furnizările
de
telefoane
mobile,
furnizările de dispozitive cu circuite
integrate, furnizările de console de jocuri,
tablete PC și laptopuri, în condițiile în
care Directiva TVA (2006/112/CE), în
forma actuală, permite aplicarea acestor
măsuri, fără a fi necesare derogări.

Directiva TVA permite aplicarea taxării
inverse pentru bunurile și serviciile
respective (transferul de certificate de
(6) Prevederile alin. (2) lit. c), e) și f) se aplică (6) Prevederile alin. (2) lit. c), d), e), f), i), j) și k) emisii de gaze cu efect de seră,
se aplică până la data de 31 decembrie 2018 telefoane mobile, dispozitive cu circuite
până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv.
inclusiv.
integrate, console de jocuri, tablete PC și
laptopuri) până la 31 decembrie 2018.
Art. 331
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TITLUL VIII
ACCIZE ȘI ALTE TAXE SPECIALE
Nr.
crt.
27.

28.

Text Senat

Amendamente propuse

La articolul 395, după alineatul (6) se introduc
________________
două noi alineate, alin. (7) și (8), cu următorul
cuprins:
„(7) Este scutit de la plata accizelor importul
definitiv de bunuri care îndeplinesc condiţiile
pentru
scutire prevăzute de
Directiva
2007/74/CE a Consiliului din 20 decembrie 2007
privind scutirea de taxă pe valoarea adăugată şi
de accize pentru bunurile importate de către
persoanele care călătoresc din ţări terţe,
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene nr. L 346/6 din 29 decembrie 2007 şi
Directiva 2006/79/CE a Consiliului din 5
octombrie 2006 privind scutirea de impozit la
import pentru loturile mici de bunuri cu
caracter necomercial din țări terțe, publicată în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L
286/15 din 17 octombrie 2006 .
(8) Modalitatea și condițiile de acordare a
scutirii prevăzută la alin. (7) vor fi stabilite prin
ordin al ministrului finanțelor publice.”
Deplasarea intracomunitară a produselor cu La articolul 415, alineatul (1) se modifică și va
accize plătite
avea următorul cuprins:
Art. 415.
alin. (1),
România
membru

- (1) În situaţia prevăzută la art. 414
produsele accizabile circulă între
şi alt stat membru sau între alt stat
şi România, împreună cu un

(1) În situaţiile prevăzute la art. 414 alin. (1) și
(7), produsele accizabile circulă între alt stat
membru şi România, respectiv între România şi alt
stat membru împreună cu documentul de însoţire
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Motivarea amendamentelor
- în vederea aplicării scutirilor de la plata
accizelor prevăzute de directivele
europene referitoare la importul anumitor
produse de către persoane fizice.

- corecție de ordin tehnic, deoarece și în
cazul prevăzut la alin.(7) produsele
accizabile circulă cu DIS;

Nr.
crt.

Text Senat
document
art. 416.

de

însoţire

Amendamente propuse
prevăzut

la prevăzut la art. 416. ”
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Motivarea amendamentelor

TITLUL IX
IMPOZITE SI TAXE LOCALE
Nr.
crt.
29.

Text Senat

_____________

30.
________________

Amendamente propuse

Motivarea amendamentelor

La articolul 456 alineatul (1), după litera u) se
introduc două noi litere, literele v) şi w), cu
următorul cuprins:
v) clădirile destinate serviciului de apostilă şi
supralegalizare, cele destinate depozitării şi
administrării arhivei, precum și clădirile
afectate funcţionării Centrului Naţional de
Administrare a Registrelor Naţionale Notariale.
w) clădirile deţinute sau utilizate de către
întreprinderile sociale de inserţie.

Corelare cu prevederile art. V alin. (5) și
(6) din Legea nr. 77/2012
pentru
modificarea şi completarea Legii notarilor
publici şi a activităţii notariale nr.
36/1995
Pentru a veni in sprijinul dezvoltarii
sectorului de economie socială in
Romania, sector aflat la inceput si care
beneficiaza de o reglementare stricta a
conditiilor de acordare, prevăzute în
Legea economiei sociale, adoptată recent
de Parlament.
Corelare cu prevederile art. V alin. (5) și
(6) din Legea nr. 77/2012
pentru
modificarea şi completarea Legii notarilor
publici şi a activităţii notariale nr.
36/1995
Corelare cu prevederile art. 137 din Legea
nr. 46/2008 - Codul silvic, conform
modificărilor aprobate prin Legea nr.
133/2015

La articolul 464 alineatul (1), după litera u) se
introduc patru noi litere, literele v), w), x) şi y)
cu următorul cuprins:
v) terenurile destinate serviciului de apostilă şi
supralegalizare, cele destinate depozitării şi
administrării arhivei, precum și terenurile
afectate funcţionării Centrului Naţional de
Administrare a Registrelor Naţionale Notariale;
w) suprafeţele de fond forestier, altele decât cele
proprietate publică, pentru care nu se
reglementează procesul de producţie lemnoasă, Pentru a veni in sprijinul dezvoltarii
cele certificate, precum şi cele cu arborete cu sectorului de economie socială in
Romania, sector aflat la inceput si care
vârsta de până la 20 de ani
beneficiaza de o reglementare stricta a
x) terenurile deţinute sau utilizate de către conditiilor de acordare, prevăzute în
Legea economiei sociale, adoptată recent
întreprinderile sociale de inserţie;
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Nr.
crt.

31.

Text Senat

Amendamente propuse

y) terenurile aflate în proprietatea organizațiilor
cetățenilor aparținând minorităților naționale
din
România,
cu
statut de utilitate
publică,precum și cele închiriate, concesionate
sau primite în administrare ori în folosință de
acestea de la o instituție sau o autoritate publică,
cu excepția terenurilor care sunt folosite pentru
activități economice
Art. 464 (2)
La articolul 464, alineatul (2), literele g) si i) se
modifică și vor avea următorul cuprins:
g) terenurile afectate de calamităţi naturale, pentru g) terenurile afectate de calamităţi naturale, pentru
o perioadă de până la 2 ani;
o perioadă de până la 5 ani;
i) suprafețele neconstruite ale terenurile cu regim i) suprafețele neconstruite ale terenurilor cu regim
de monument istoric;
de monument istoric;

32.
Art.464. - (4) Impozitul pe terenurile situate pe
litoralul Mării Negre deţinute de persoane
juridice şi care sunt utilizate pentru prestarea
de servicii turistice pe o durată de minimum 6
luni în cursul unui an calendaristic se reduce cu
50%. Reducerea se aplică în anul fiscal
următor celui în care este îndeplinită această
condiție.

Motivarea amendamentelor
de Parlament.
Corelat cu prevederea de la art. 456,
alin. 1, lit. u

Conform amendamentului admis de
Camera Deputaților, consiliile locale vor
putea hotărî scutirea sau reducerea de
impozit/taxă pentru clădirile afectate de
calamităţi naturale pentru o perioadă de
până la 5 ani, în loc de 2 ani, așa cum era
prevăzut în forma propusă de Guvern.
Întrucât nu s-a realizat modificarea
acestui termen și în cazul impozitului pe
terenurile afectate de calamități, se
propune corelarea cu termenul prevăzut în
cazul impozitului/taxei pe clădiri.

La articolul 464, alineatul (4),) se modifică și va Corelat cu prevederea de la impozitul pe
clădiri, art. 456 alin (4)
avea următorul cuprins:
4) Impozitul pe terenurile aflate în proprietatea
persoanelor fizice și juridice care sunt utilizate
pentru prestarea de servicii turistice cu caracter
sezonier, pe o durată de cel mult 6 luni în cursul
unui an calendaristic, se reduce cu 50 %.
Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui
în care este îndeplinită această condiție.
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Nr.
Text Senat
crt.
33. Art. 469. - (1) Nu se datorează impozitul pe
mijloacele de transport pentru:
d) mijloacele de transport aflate în proprietatea
sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3
alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr.
341/2004, cu modificările și completările
ulterioare pentru un singur autoturism hycomat
sau hidramat (cutie de viteze automată) ori
mototriciclu, la alegerea contribuabilului
34.

Art. 476. - (1) Sunt scutite de taxa pentru
eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor
următoarele:
….
b) certificatele, avizele și autorizațiile ai căror
beneficiari sunt persoanele prevăzute la art.1 din
Decretul-lege nr. 118/1990 republicat, cu
modificările și completările ulterioare, pentru un
singur mijloc de transport, la alegerea
contribuabilului;

Amendamente propuse

Motivarea amendamentelor

La articolul 469, alineatul (1), litera d) se
Corelare cu prevederile art. 469 alin (1)
modifică și va avea următorul cuprins:
d) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau lit. b din proiectul de lege privind Codul
coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. fiscal.
(1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004,
cu modificările și completările ulterioare pentru un
singur mijloc de transport, la alegerea
contribuabilului;

La articolul 476 alineatul (1) litera b) se
Corectarea erorii de redactare
modifică și va avea următorul cuprins:
………..
b) certificatele, avizele și autorizațiile ai căror
beneficiari sunt persoanele prevăzute la art.1 din
Decretul-lege nr. 118/1990 republicat, cu
modificările și completările ulterioare;
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TITLUL X
ALTE DISPOZITII COMUNE
Nr.
crt.
35.

Text Senat

__________________

Amendamente propuse
La articolul 489, după alineatul (4) se introduc
patru noi alineate, alin. (5), (6), (7) şi (8) cu
următorul cuprins:
(5) Consiliul local poate majora impozitul pe
clădiri și impozitul pe teren cu până la 500%
pentru clădirile și terenurile, neîngrijite, situate
în intravilan.
(6) Criteriile de încadrare in categoria clădirilor
si terenurilor prevăzute la alin. (5) se adoptă
prin hotărâre a Consiliului Local.
(7) Clădirile și terenurile care intră sub
incidența alin.(5) se stabilesc prin hotărâre a
consiliului local conform elementelor de
identificare potrivit nomenclaturii stradale.
(8) Hotărârile consiliului local stabilite potrivit
alin.(7) au caracter individual.

30

Motivarea amendamentelor
Măsura are scopul de
a determina
proprietarii
imobilelor/
terenurilor
respective să le întrețină sau să le redea
circuitului economic sau comercial.
Corelare cu prevederile art.49 alin(5) din
Legea nr.215/2001 a administrației
publice locale, republicată, potrivit cărora
consiliile locale pot adopta hotărâri cu
caracter individual

ANEXA nr. 2
Amendamente respinse
În cursul dezbaterii, Comisia a respins următoarele amendamente:
Nr.
crt.
1.

Text Iniţial
____________________

Amendamentul propus şi
autorul acestuia
La articolul 489, după alineatul (4) se introduc
două noi alineate, alin. (5) şi (6), cu următorul
cuprins:
(5) Consiliul local poate majora impozitul pe
clădiri și impozitul pe teren cu până la 200%
pentru clădirile și terenurile, neîngrijite, situate în
intravilan.
(6) Criteriile de încadrare in categoria clădirilor si
terenurilor prevăzute la alin. (5) precum şi
procedura de aplicare se adoptă prin hotărâre a
Consiliului Local.

Motivarea
1.
2. Prin vot.

Camera
decizională
Camera
Deputaților

1.
2. Prin vot.

Autor: dp. Dascălu Constantin - PNL
(6) Criteriile de identificare şi de încadrare in 1.
categoria clădirilor si terenurilor neîngrijite, 2. Prin vot.
precum si procedurile prealabile de punere in
executare a deciziei de majorare a impozitului, se
elaborează şi se pun in aplicare prin hotărâre a
Consiliului Local.

2.
Art. 457. - (1) Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirileanexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice,
impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei
cote cuprinse între 0,08% - 0,2%, asupra valorii

Autor: dp. Birchall Ana – PSD
La articolul 457 alineatul 1 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
Art. 457. - (1) Pentru clădirile rezidenţiale şi
clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor
fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin
aplicarea unei cote cuprinse între 0,08% - 1%, asupra
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1.
2. Conform art. 137
din
Regulamentul
Camerei Deputaților
textul propus nu are
legătură cu solicitările

Camera
Deputaților

Nr.
crt.

Text Iniţial
impozabile a clădirii. Cota impozitului pe clădiri se
stabileşte prin hotărâre a consiliului local. La nivelul
municipiului Bucureşti, această atribuţie revine
Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

3.
Art. 458. - (1) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în
proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se
calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2 1,3% asupra valorii care poate fi:

4.
Art. 460. - (1) Pentru clădirile rezidenţiale aflate în
proprietatea sau deținute de persoanele juridice,
impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea
unei cote cuprinse între 0,08% - 0,2% asupra valorii
impozabile a clădirii.
(2) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea
sau deținute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe
clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse
între 0,2% - 1,3%, inclusiv, asupra valorii impozabile
a clădirii.
5.
Art. 465. - (2) În cazul unui teren amplasat în
intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de
folosinţă terenuri cu construcţii, precum și terenul
înregistrat în registrul agricol la altă categorie de

Amendamentul propus şi
autorul acestuia
valorii impozabile a clădirii. Cota impozitului pe
clădiri se stabileşte prin hotărâre a consiliului local.
La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie
revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti.
Autor: dp. Petre Petrescu - independent
La articolul 458 alineatul 1 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
Art. 458. - (1) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în
proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se
calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2
- 0,3% asupra valorii care poate fi:
Autor: dp. Petre Petrescu - independent
La articolul 457 alineatele 1 şi 2 se modifică şi vor
avea următorul cuprins:
Art. 460. - (1) Pentru clădirile rezidenţiale aflate în
proprietatea sau deținute de persoanele juridice,
impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea
unei cote cuprinse între 0,08% - 0,1% asupra valorii
impozabile a clădirii.
(2) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în
proprietatea sau deținute de persoanele juridice,
impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea
unei cote cuprinse între 0,2% - 0,3%, inclusiv, asupra
valorii impozabile a clădirii.
Autor: dp. Petre Petrescu - independent
La articolul 457 alineatul 2 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
Art. 465. - (2) În cazul unui teren amplasat în
intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria
de folosinţă terenuri cu construcţii, precum și terenul
înregistrat în registrul agricol la altă categorie de
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Camera
decizională

Motivarea
din
cererea
reexaminare.

de

1.
2. Conform art. 137
din
Regulamentul
Camerei Deputaților
textul propus nu are
legătură cu solicitările
din
cererea
de
reexaminare.
1.
2. Conform art. 137
din
Regulamentul
Camerei Deputaților
textul propus nu are
legătură cu solicitările
din
cererea
de
reexaminare.

Camera
Deputaților

1.
2. Conform art. 137
din
Regulamentul
Camerei Deputaților
textul propus nu are
legătură cu solicitările

Camera
Deputaților

Camera
Deputaților

Nr.
crt.

Text Iniţial
folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii în
suprafață de până la 400 m2 , inclusiv, impozitul/taxa
pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei
terenului, exprimată în hectare, cu suma
corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:
Zona în
cadrul
localităţii
A
B
C
D

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de
localităţi
- lei/ha 0
I
II
III
IV
8282- 6878- 6042- 5236- 71120706 17194 15106 13090 1788
6878- 5199- 4215- 3558- 56917194 12998 10538 8894
1422
5199- 3558- 2668- 1690- 42712998 8894
6670
4226
1068
3558- 1690- 1410- 9842788894
4226
3526
2439
696

V
5691422
4271068
284710
142356

Amendamentul propus şi
Motivarea
autorul acestuia
folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii în din
cererea
suprafață de până la 400 m2 , inclusiv, impozitul/taxa reexaminare.
pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei
terenului, exprimată în hectare, cu suma
corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:
Zona în
cadrul
localităţii
A
B
C
D

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de
localităţi
- lei/ha 0
I
II
III
IV
8282- 6878- 6042- 5236- 71112500 9500
9000
7000
1000
6878- 5199- 4215- 3558- 5699170
8200
7000
6000
800
5199- 3558- 2668- 1690- 4277500
7000
5000
4000
700
3558- 1690- 1410- 9842786500
2000
2000
1500
350

Autor: dp. Petre Petrescu - independent
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V
569900
427600
284500
142200
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decizională
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