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BIROULUI PERMANENT
AL
CAMEREI DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2015 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr.207/2015 privind
Codul de procedură fiscală, trimis spre dezbatere în fond cu adresa nr. PLx.864 din
10 decembrie 2015, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din
categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,
Viorel ŞTEFAN

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
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Bucureşti, 17.12.2015
Nr. 4c-2/1093

Comisia pentru Buget,
Finanţe şi Bănci

Plx 864/2015
RAPORT
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2015 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr.207/2015 privind
Codul de procedură fiscală
În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată spre
dezbatere pe fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.50/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul
fiscal şi a Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, trimis spre dezbatere în fond cu
adresa nr. PLx.864 din 10 decembrie 2015.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege în şedinţa din
data de 7 decembrie 2015.
Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9)
pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Camera
Deputaţilor este Cameră decizională.
Proiectul de Lege a fost avizat favorabil de către Consiliul Legislativ.
Proiectul de Lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea şi
completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură
fiscală, cuprinzând, printre altele, următoarele dispoziţii:
- devansarea măsurii de reducere a cotei de impozitare de la 16% la 5% asupra distribuirilor de
dividende între persoanele juridice române, prevăzută să intre în vigoare în anul 2017. Prin abrogarea
alineatului respectiv, măsura va intra vigoare la 1 ianuarie 2016;
- majorarea plafonului impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, de la 65.000 euro la
100.000 euro;
- introducerea unei cote de impozitare diferenţiate asupra veniturilor microîntreprinderilor,
respectiv între 1%-3%, funcţie de numărul de salariaţi;
- determinarea impozitului lunar aplicat veniturilor din salarii şi asimilate acestuia, obţinute în
afara funcţiei de bază, la un nivel de 16% asupra bazei de calcul determinae ca diferenţă între venitul
brut şi contribuţiile sociale obligatorii aferente unei luni;
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- devansarea măsurii de reducere a cotei de impozit de la 16% la 5% pentru veniturile sub
formă de dividende sau câştigurilor obţinute urmare a deţinerii de titluri de participare la organisme de
plasament colectiv, impozitul fiind final;
- precizarea faptului că la stabilirea venitului impozabil din pensii contribuţia individuală de
asigurări sociale de sănătate datorată potrivit legii, este element de calcul deductibil.
În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,
cu modificările ulterioare, membrii Comisiei au examinat proiectul de Lege menţionat mai sus, în
şedinţa din 16 decembrie 2015.
Din totalul de 33 de membri ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi-au înregistrat
prezenţa la dezbateri 32 deputaţi.
La dezbaterea acestui proiect de lege au fost prezenţi, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai
Ministerului Finanţelor Publice.
În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la
lucrări au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună spre dezbatere şi adoptare plenului
Camerei Deputaţilor la proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.50/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul
fiscal şi a Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu amendamentele admise
prezentate în anexa nr.1.
Amendamentele respinse se regăsesc în anexa nr.2.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din categoria
legilor ordinare.
PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Viorel ŞTEFAN

Mihai Aurel DONŢU
Şef serviciu,
Giorgiana Ene
Expert parlamentar
Florentina Rădoi

3

ANEXA 1
AMENDAMENTE ADMISE
la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul
fiscal şi a Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală
Nr. crt.

Text Ordonanţă de urgenţă a
Guvernului nr.50/2015 pentru
modificarea şi completarea Legii
nr.227/2015 privind Codul fiscal şi a
Legii nr.207/2015 privind Codul de
procedură fiscală

1.

3.

4.

Amendament propus
Comisia pentru buget, finanţe şi
bănci
LEGE
privind
aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.50/2015 pentru modificarea şi
completarea
Legii
nr.227/2015
privind Codul fiscal şi a Legii
nr.207/2015 privind Codul de
procedură fiscală

2.

Articol unic.- se aprobă Ordonanţă
de urgenţă a Guvernului nr.50/2015
pentru modificarea şi completarea
Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
şi a Legii nr.207/2015 privind Codul
de procedură fiscală, publicată în
Monitorul Oficial al României, partea
I, nr.817 din 3 noiembrie 2015, cu
următoarele modificări şi completări:
Ordonanţă de urgenţă a
Guvernului
nr.50/2015
pentru
modificarea şi completarea Legii
nr.227/2015 privind Codul fiscal şi a
Legii nr.207/2015 privind Codul de
procedură fiscală
Art. I. - Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 688
din 10 septembrie 2015, cu

Motivaţie

Text Senat

NEMODIFICAT

Articol unic.- Se aprobă Ordonanţă
de urgenţă a Guvernului nr.50 din 27
octombrie 2015 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.227/2015 privind
Codul fiscal şi a Legii nr.207/2015
privind Codul de procedură fiscală,
publicată în Monitorul Oficial al
României, partea I, nr.817 din 3
noiembrie 2015, cu următoarele
modificări şi completări:
NEMODIFICAT

NEMODIFICAT

completările ulterioare, se modifică şi
se completează după cum urmează:
5.

1.
La articolul I, înainte de
punctul 1 se introduce un nou punct,
cu următorul cuprins:
„- La articolul 13 alineatul (2), după
litera g) se introduce o nouă literă,
lit.g1), cu următorul cuprins:

NEMODIFICAT

Fondul de garantare a
g1)
asiguraţilor, constituit potrivit legii;”
6.

7.

8.

NEMODIFICAT

1.

La
articolul
15
alineatul (1), litera b) se modifică şi va
avea următorul cuprins:
”b) pentru unităţile de învăţământ
preuniversitar
şi
instituţiile
de
învăţământ
superior,
particulare,
acreditate precum şi cele autorizate,
veniturile obţinute şi utilizate, în anul
curent sau în anii următori, potrivit
reglementărilor legale din domeniul
educaţiei naţionale;”
2.
La articolul I, după punctul 1
se introduce un nou punct, pct.11, cu
următorul cuprins:
La articolul 26,
„11.
după alineatul (10) se introduce un
nou alineat, alineatul (11), cu
următorul cuprins:
(11) Prevederile alineatului (1) literele
c) şi j) se aplică pentru creanțele, altele
decât
cele
asupra
clienţilor
reprezentând sumele datorate de
clienţii interni şi externi pentru
produse, semifabricate, materiale,
mărfuri vândute, lucrări executate şi
servicii prestate, înregistrate începând
cu data de 1 ianuarie 2016.”
3.
La articolul I, după punctul
11 se introduce un nou punct,
pct.111, cu următorul cuprins:

NEMODIFICAT

NEMODIFICAT
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„111.
La articolul 80
alineatul (2), litera d) se modifică şi va
avea următorul cuprins:
d)
persoanele fizice autorizate şi
întreprinderile individuale, precum şi
persoanele fizice care exercită profesii
liberale
şi
asocierile
fără
personalitate juridică constituite
între persoane fizice,
persoanele
fizice care dețin capacitatea de a
încheia contracte individuale de muncă
în calitate de angajator, care au,
potrivit legii, personal angajat pe bază
de contract individual de muncă.”
9.

La
articolul
43,
alineatul (2) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„(2) Impozitul pe dividende se
stabileşte prin aplicarea unei cote de
impozit de 5% asupra dividendului
brut plătit unei persoane juridice
române. Impozitul pe dividende se
declară şi se plăteşte la bugetul de stat,
până la data de 25 inclusiv a lunii
următoare celei în care se plăteşte
dividendul.”

NEMODIFICAT

10.

3.

43,

NEMODIFICAT

11.

4.
La articolul 47, litera
c) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
”c) a realizat venituri care nu au
depăşit echivalentul în lei a 100.000
euro. Cursul de schimb pentru
determinarea echivalentului în euro
este cel valabil la închiderea
exerciţiului financiar în care s-au
înregistrat veniturile;”

NEMODIFICAT

2.

La
articolul
alineatul (6) se abrogă.
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12.

5.

La
articolul
51,
alineatul (1) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
(1)
Cotele de impozitare pe
veniturile microîntreprinderilor sunt:
a)
1
%
pentru
microîntreprinderile care au peste 2
salariaţi, inclusiv;
b) 2% pentru microîntreprinderile care
au un salariat;
c)
3
%,
pentru
microîntreprinderile care nu au
salariaţi.”

NEMODIFICAT

13.

6.

NEMODIFICAT

La articolul
51, după alineatul (4) se introduc două
noi alineate, alin. (5) şi (6), cu
următorul cuprins:
”(5) în cazul în care, în cursul anului
fiscal, numărul de salariaţi se
modifică, cotele de impozitare
prevăzute la alin.(l) se aplică în mod
corespunzător, începând cu trimestrul
în care s-a efectuat modificarea,
potrivit
legii.
Pentru
microîntreprinderile care au un
salariat, respectiv 2 salariaţi, şi care
aplică cotele de impozitare prevăzute
la alin.(l) lit. a) şi b), al căror raport de
muncă încetează, condiţia referitoare
la numărul de salariaţi se consideră
îndeplinită dacă în cursul aceluiaşi
trimestru sunt angajaţi noi salariaţi.
(6)
Pentru
microîntreprinderile care nu au nici un
salariat sau au unul sau 2 salariaţi, în
situaţia în care numărul acestora se
modifică,
în
scopul
menţinerii/modificării
cotelor
de
impozitare prevăzute la alin.(l), noii
salariaţi trebuie angajaţi cu contract
individual de muncă pe durată
nedeterminată
sau
pe
durată
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determinată pe o perioadă de cel puţin
12 luni.’'
14.

7.

La
articolul
52,
alineatul (1) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„(1) Dacă în cursul unui an fiscal o
microîntreprindere realizează venituri
mai mari de 100.000 euro sau
ponderea veniturilor realizate din
consultanţă
şi
management
în
veniturile totale este de peste 20%
inclusiv, aceasta datorează impozit pe
profit, începând cu trimestrul în care sa depăşit oricare dintre aceste limite.”

NEMODIFICAT

15.

8.

La
articolul
68
alineatul (4), litera k) se modifică şi va
avea următorul cuprins:
„ k) în cazul activelor neamortizabile
prevăzute la art.28 alin.(4), cheltuielile
sunt
deductibile
la
momentul
înstrăinării şi reprezintă preţul de
cumpărare sau valoarea stabilită prin
expertiză tehnică la data dobândirii,
după caz”.

NEMODIFICAT

16.

9.

La
articolul
68
alineatul (7), litera d) se modifică şi va
avea următorul cuprins :
” d) cheltuielile cu primele de
asigurare, altele decât cele prevăzute la
alin. (4) lit. f), alin. (5) lit. h) şi cele
efectuate pentru persoanele care obţin
venituri din salarii şi asimilate
salariilor, definite potrivit prevederilor
cap. III - Venitul din salarii şi
asimilate salariilor;”

NEMODIFICAT

17.

10.

NEMODIFICAT

La
articolul
76
alineatul (3), litera g) se modifică şi va
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g) primele de asigurare plătite de către
suportator pentru angajaţii proprii sau
alt beneficiar de venituri din salarii şi
asimilate salariilor, la momentul plăţii
primei respective, altele decât cele
obligatorii şi cele care se încadrează în
condiţiile prevăzute la alin. (4) lit.t);
18.

11.

La
articolul
78
alineatul (2), litera b) se modifică şi va
avea următorul cuprins:
„ b) pentru veniturile obţinute în
celelalte cazuri, prin aplicarea cotei de
16% asupra bazei de calcul
determinate ca diferenţă între venitul
brut şi contribuţiile sociale obligatorii
aferente unei luni, datorate potrivit
legii în România sau în conformitate
cu instrumentele juridice internaţionale
la care România este parte, precum şi,
după caz, a contribuţiei individuale la
bugetul de stat datorată potrivit legii,
pe fiecare loc de realizare a a cestora.”

NEMODIFICAT

19.

12.

La articolul 97, prima
teză a alineatului 7 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
"(7) Veniturile sub formă de dividende,
inclusiv câştigul obţinut ca urmare a
deţinerii de titluri de participare
definite de legislaţia în materie la
organisme de plasament colectiv se
impun cu o cotă de 5% din suma
acestora, impozitul fiind final.

NEMODIFICAT

20.

13.

La
articolul
alineatul (9) se abrogă.

NEMODIFICAT

21.

14.
La articolul 101,
alineatul (9) se modifică şi va avea
următorul cuprins:

97,

1. La articolul 101, alineatul (9) se
modifică şi va avea următorul
cuprins:

Tehnica legislativa
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“(9) In cazul veniturilor din pensii
şi/sau al diferenţelor de venituri din
pensii,
sumelor
reprezentând
actualizarea acestora cu indicele de
inflaţie, stabilite în baza hotărârilor
judecătoreşti rămase definitive şi
irevocabile/hotărârilor
judecătoreşti
definitive şi executorii, impozitul se
calculează separat faţă de impozitul
aferent drepturilor lunii curente, prin
aplicarea cotei de 16% asupra
venitului impozabil, impozitul reţinut
fiind impozit final. Venitul impozabil
din pensii se stabileşte prin deducerea
din suma totală a contribuţiei
individuale de asigurări sociale de
sănătate datorată potrivit legii, şi a
sumei neimpozabile lunare, stabilită
potrivit legislaţiei în vigoare la data
plăţii.
Impozitul se reţine la data efectuării
plăţii,
în
conformitate
cu
reglementările legale în vigoare la data
plăţii veniturilor respective. Impozitul
astfel reţinut se plăteşte până la data de
25 a lunii următoare celei în care s-au
plătit veniturile.”

“(9) În cazul veniturilor din pensii
şi/sau al diferenţelor de venituri din
pensii,
sumelor
reprezentând
actualizarea acestora cu indicele de
inflaţie, stabilite în baza hotărârilor
judecătoreşti rămase definitive şi
irevocabile/hotărârilor
judecătoreşti
definitive şi executorii, impozitul se
calculează separat faţă de impozitul
aferent drepturilor lunii curente, prin
aplicarea cotei de 16% asupra
venitului impozabil, impozitul reţinut
fiind impozit final. Venitul impozabil
din pensii se stabileşte prin deducerea
din suma totală a contribuţiei
individuale de asigurări sociale de
sănătate, datorată potrivit legii, şi a
sumei neimpozabile lunare, stabilită
potrivit legislaţiei în vigoare la data
plăţii.
Impozitul se reţine la data efectuării
plăţii,
în
conformitate
cu
reglementările legale în vigoare la data
plăţii veniturilor respective. Impozitul
astfel reţinut se plăteşte până la data de
25 inclusiv a lunii următoare celei în
care s-au plătit veniturile.”

22.

La articolul 125
alineatul (1), litera c) se modifică şi va
avea următorul cuprins:
”c) asocierilor fără personalitate
juridică, în cazul în care membrii
asociaţi realizează venituri stabilite
potrivit art. 69”.

NEMODIFICAT

23.

16.
La articolul
alineatul (2) se abrogă.

133,

NEMODIFICAT

24.

17.

La articolul

NEMODIFICAT

15.
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„ (8) Cota de impozit de 5 % se aplică
asupra veniturilor din dividende
distribuite începând cu data de 1
ianuarie
2016”.
25.

18.

La articolul 137,
alineatul (2) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
”(2) Pentru veniturile prevăzute la alin.
(1) se datorează contribuţii de asigurări
sociale şi în cazul în care acestea sunt
realizate de persoanele fizice aflate în
situaţiile prevăzute la art. 60.”

NEMODIFICAT

26.

19.

La articolul 141,
după litera c) se introduce o nouă
literă, litera d), cu următorul cuprins:
” d) ajutoarele/sumele acordate potrivit
legii, în 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 urmare a
participării la acţiuni militare;”

NEMODIFICAT

27.

20.

NEMODIFICAT

La articolul 148
alineatul (4), litera b) se modifică şi va
avea următorul cuprins:
” b) venitul lunar estimat a se realiza
potrivit art. 120 alin. (1) depăşeşte
35% din câştigul salarial mediu brut,
în
cazul
contribuabililor
care
desfăşoară activităţi impuse în sistem
real şi îşi încep activitatea în cursul
anului fiscal sau în cazul celor care
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trec de la determinarea venitului net
anual pe baza normelor anuale de venit
la impozitarea în sistem real;”
28.

21.

La articolul 151,
alineatul (6) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
”(6) Opţiunea prevăzută la alin. (5) se
exercită
prin
completarea
corespunzătoare
a
declaraţiei
prevăzută la art. 148 alin. (5), depusă
la organul fiscal competent până la
data de 31 ianuarie inclusiv a anului
fiscal pentru care se doreşte utilizarea
cotei integrale de contribuţie de
asigurări
sociale,
în
cazul
contribuabililor care au desfăşurat
activitate în anul precedent, respectiv
în termen de 30 de zile de la începerea
activităţii, în cazul contribuabililor
care încep activitatea în cursul anului
fiscal.”

NEMODIFICAT

29.

22.

NEMODIFICAT

La.articolul
153,
alineatul (2) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
”(2) Persoanele prevăzute la alin. (1)
lit. a) - e), care deţin o asigurare pentru
boală şi maternitate în sistemul de
securitate socială din alt stat membru
al Uniunii Europene, Spaţiului
Economic European şi Confederaţiei
Elveţiene sau în statele cu care
România are încheiate acorduri
bilaterale de securitate socială cu
prevederi pentru asigurarea de boalămatemitate, în temeiul legislaţiei
interne a statelor respective, care
produce efecte pe teritoriul României
şi fac dovada valabilităţii asigurării, în
conformitate cu procedura stabilită
prin ordin comun al preşedintelui
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A.N.A.F. şi al Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate, nu au calitatea
de contribuabil la sistemul de asigurări
sociale
de
sănătate.”
30.

23.

La articolul 157,
alineatul (2) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
”(2) Nu se cuprind în baza lunară de
calcul al contribuţiei de asigurări
sociale de sănătate sumele prevăzute la
art. 76 alin. (4) lit. d), art. 141 lit. d) şi
art.
142.”

NEMODIFICAT

31.

24.

Articolul 183 se
modifică şi va avea următorul cuprins:
’’Persoanele prevăzute la art. 180 care
încep să realizeze venituri de natura
celor menţionate la art. 155 sau se
încadrează în categoriile de persoane
exceptate de la plata contribuţiei ori cu
plata contribuţiei suportată din alte
surse vor depune la organul fiscal
competent, în termen de 15 zile de la
data la care a intervenit evenimentul, o
cerere de încetare a calităţii de
persoană fizică Iară venituri, în
vederea recalculării contribuţiei de
asigurări sociale de sănătate. Modelul
cererii se aprobă prin ordin al
preşedintelui
A.N.A.F.”

NEMODIFICAT

32.

Art. 168, alin (7):
„(7) În cazul în care au fost acordate
sume reprezentând salarii/solde sau
diferenţe de salarii/solde şi pensii sau
diferenţe de pensii, stabilite în baza
unor hotărâri judecătoreşti rămase
definitive
şi
irevocabile/hotărâri
judecătoreşti definitive şi executorii,

1. La articolul I, după punctul 23 se
introduce un nou punct, punctul
231, cu următorul cuprins:
231. La articolul 168, alineatul (7) se
modifică și va avea următorul
cuprins:
„(7) În cazul în care au fost acordate

Clarificarea
tratamentului
fiscal
aplicabil
sumelor
reprezentând
actualizarea cu indicele de inflație a
veniturilor din pensii sau a diferenţelor
de venituri din pensii, stabilite în baza
unor hotărâri judecătoreşti rămase
definitive
şi
irevocabile/hotărâri
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precum şi în cazul în care prin astfel de
hotărâri s-a dispus reîncadrarea în
muncă a unor persoane, sumele
respective se defalcă pe lunile la care
se referă şi se utilizează cotele de
contribuţii de asigurări sociale de
sănătate care erau în vigoare în acea
perioadă. Contribuţiile de asigurări
sociale de sănătate 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.”
LEGEA NR.227/2015

sume reprezentând salarii/solde sau
diferenţe de salarii/solde şi pensii sau
diferenţe de pensii, cu excepția
sumelor reprezentând actualizarea
acestora cu indicele de inflație,
stabilite în baza unor hotărâri
judecătoreşti rămase definitive şi
irevocabile/hotărâri
judecătoreşti
definitive şi executorii, precum şi în
cazul în care prin astfel de hotărâri s-a
dispus reîncadrarea în muncă a unor
persoane, sumele respective se defalcă
pe lunile la care se referă şi se
utilizează cotele de contribuţii de
asigurări sociale de sănătate care erau
în vigoare în acea perioadă.
Contribuţiile de asigurări sociale de
sănătate datorate potrivit legii se
calculează, se reţin la data efectuării
plăţii şi se plătesc până la data de 25
inclusiv a lunii următoare celei în care
au fost plătite aceste sume.”

33.

25.

La articolul 185,
alineatul (2) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
”(2) Pentru veniturile prevăzute la alin.
(1) se datorează contribuţii de asigurări
pentru şomaj şi în cazul în care acestea
sunt realizate de persoanele fizice
aflate în situaţiile prevăzute la art. 60.”

NEMODIFICAT

34.

26.

NEMODIFICAT

La articolul 187
alineatul (1), litera j) se modifică şi va
avea următorul cuprins:
”j) indemnizaţiile şi orice alte sume de
aceeaşi natură, altele decât cele
acordate pentru acoperirea cheltuielilor
de transport şi cazare, primite pe
perioada deplasării în România, în
interesul desfăşurării activităţii, de
către directorii care au raporturi

judecătoreşti definitive şi executorii, în
sensul neincluderii acestora în baza de
calcul al contribuției de asigurări
sociale de sănătate aferentă veniturilor
din pensii, în mod similar veniturilor
din salarii și asimilate salariilor.
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juridice stabilite cu entităţi din
străinătate, astfel cum este prevăzut în
raporturile juridice respective, pentru
partea
care depăşeşte
plafonul
neimpozabil stabilit la nivelul legal
pentru diurna acordată personalului
român trimis în străinătate pentru
îndeplinirea unor misiuni cu caracter
temporar, prin hotărâre a Guvernului,
corespunzător ţării de rezidenţă a
entităţii, de care ar beneficia personalul
din instituţiile publice din România
dacă s-ar deplasa în ţara respectivă;”
35.

27.

La articolul 187,
alineatul (2) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
”(2) Nu se cuprind în baza lunară de
calcul a contribuţiei de asigurări pentru
şomaj sumele prevăzute la art. 76 alin.
(4) lit. d), art. 141 lit. d) şi art. 142.”

NEMODIFICAT

36.

28.

La articolul 193,
alineatul (2) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
”(2) Pentru veniturile prevăzute la alin.
(1) se datorează contribuţia pentru
concedii şi indemnizaţii de asigurări
sociale de sănătate şi în cazul în care
acestea sunt realizate de persoanele
fizice aflate în situaţiile prevăzute la
art.
60.”

NEMODIFICAT

37.

29.

NEMODIFICAT

La articolul 195,
alineatul (2) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
”(2) Nu se cuprind în baza lunară de
calcul al contribuţiei pentru concedii şi
indemnizaţii de asigurări sociale de
sănătate sumele prevăzute la art. 76
alin. (4) lit. d), art. 141 lit. d) şi art.
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142.”
38.

30.

Articolul 202 se
modifică şi va avea următorul cuprins:
”(1) Contribuabilii/plătitorii de venit la
sistemul de asigurări sociale de stat,
prevăzuţi la art. 201, datorează, după
caz, contribuţia de asigurare pentru
accidente
de
muncă
şi
boli
profesionale
pentru
următoarele
categorii de venituri:

a)

sau asimilate
conform art. 76;

NEMODIFICAT

veniturile din salarii
salariilor, definite

b)

indemnizaţia
de
şomaj primită de şomeri pe toată
durata efectuării practicii profesionale
în cadrul cursurilor organizate potrivit
legii.
(2)
Pentru
veniturile
prevăzute la alin. (1) se datorează
contribuţia de asigurare pentru
accidente
de
muncă
şi
boli
profesionale şi în cazul în care acestea
sunt realizate de persoanele fizice
aflate în situaţiile prevăzute la art. 60.”
39.

31.

La articolul 204,
alineatul (2) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
”(2) Nu se cuprind în baza lunară de
calcul al contribuţiei de asigurare
pentru accidente de muncă şi boli
profesionale sumele prevăzute la art.
76 alin. (4) lit. d), art. 141 lit. d) şi art.
142.”

NEMODIFICAT

40.

32.

NEMODIFICAT

La articolul 207,
alineatul (4) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
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”(4) Calculul contribuţiei de asigurare
pentru accidente de muncă şi boli
profesionale se realizează prin
aplicarea cotelor prevăzute la art. 203
alin. (1) şi (2) asupra bazelor lunare de
calcul prevăzute la art. 204 şi art. 206,
după caz, cu respectarea prevederilor
art.
205.”
41.

33.

La articolul 210,
alineatul (2) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
”(2) Pentru veniturile prevăzute la alin.
(1) se datorează contribuţia la Fondul
de garantare pentru plata creanţelor
salariale şi în cazul în care acestea sunt
realizate de persoanele fizice aflate în
situaţiile prevăzute la art. 60.”

NEMODIFICAT

42.

34.

La articolul 212,
alineatul (2) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
”(2) Nu se cuprind în baza lunară de
calcul al contribuţiei la Fondul de
garantare pentru plata creanţelor
salariale sumele prevăzute la art. 76
alin. (4) lit. d), art. 141 lit. d) şi art.
142.”

NEMODIFICAT

43.

35.
La articolul 224
alineatul (4), litera b) se modifică şi va
avea următorul cuprins:
”b) 5% pentru veniturile din dividende
prevăzute la art. 223 alin. (1) lit. a);”

NEMODIFICAT

44.

4.
La articolul I, după punctul
34 se introduce un nou punct,
pct.341, cu următorul cuprins:

NEMODIFICAT

după
„341. La articolul 223,
alineatul (3) se introduce un nou
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alineat, alineatul (4), cu următorul
cuprins:
(4) Persoana
fizică sau juridică care realizează
venituri ca urmare a
activității
desfăşurate în România în calitate de
artist de spectacol sau sportiv, din
activităţile artistice şi sportive,
indiferent dacă acestea sunt plătite
direct artistului sau sportivului ori unei
terţe părţi care acţionează în numele
acelui artist sau sportiv are obligaţia să
calculeze, să declare şi să plătească
impozit conform regulilor stabilite în
Titlul II sau IV, după caz, dacă
plătitorul de venit se află într-un stat
străin.”
45.

46.

NEMODIFICAT

36.

La articolul 291
alineatul (2), după litera f) se introduce
o nouă literă, lit. g), cu următorul
cuprins:
”g) livrarea apei potabile şi a apei
pentru irigaţii în agricultură. ”
5. La articolul I, după
punctul 35 se introduc două noi
puncte, pct.351 şi 352, cu următorul
cuprins:

NEMODIFICAT

„351. La articolul 224, alineatul (5)
se modifică și va avea următorul
cuprins:
(5) Impozitul se
calculează, respectiv se reţine în
momentul plăţii venitului, se declară şi
se plăteşte la bugetul de stat până la
data de 25 inclusiv a lunii următoare
celei în care s-a plătit venitul.
Impozitul se calculează, se reţine, se
declară şi se plăteşte, în lei, la bugetul
de stat, la cursul de schimb al pieţei
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valutare comunicat de Banca Naţională
a României, pentru ziua în care se
efectuează plata venitului către
nerezidenţi. În cazul dividendelor
distribuite, dar care nu au fost plătite
acţionarilor sau asociaţilor până la
sfârşitul anului în care s-au aprobat
situaţiile financiare anuale, impozitul
pe dividende se declară şi se plăteşte
până la data de 25 ianuarie a anului
următor, respectiv până la data de 25 a
primei luni a anului fiscal modificat,
următor anului în care s-au aprobat
situaţiile financiare anuale, după caz.
Impozitul nu se calculează, nu se reține
și nu se plătește la bugetul de stat
pentru dividendele distribuite şi
neplătite până la sfârşitul anului în care
s-au aprobat situaţiile financiare
anuale, dacă în ultima zi a anului
calendaristic sau în ultima zi a anului
fiscal modificat, după caz, persoana
juridică
străină
beneficiară
a
dividendelor îndeplineşte condiţiile
prevăzute la art.229 alin.(1) lit.c).
352. La articolul 263,
litera f) se modifică și va avea
următorul cuprins:
f) societăţi
cunoscute în legislația franceză ca:
„société anonyme”, „société en
commandite par actions”, „société à
responsabilité limitée”, precum și
instituțiile și întreprinderile publice cu
caracter industrial și comercial;”
47.

37.

La articolul 470,
alineatul (7) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
(7)
In cazul unei remorci,
al unei semiremorci sau rulote care nu

NEMODIFICAT
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face parte dintr-o combinaţie de
autovehicule prevăzută la alin. (6),
impozitul pe mijloacele de transport
este egal cu suma corespunzătoare din
tabelul
următor:
Masa totală maximă
autorizată

Impozit
-lei-

a. Până la 1 tonă, inclusiv 9
b. Peste 1 tonă, dar nu mai 34
mult de 3 tone
c. Peste 3 tone, dar nu mai 52
mult de 5 tone
d. Peste 5 tone
64

48.

6.
La articolul I, după punctul
36 se introduc cinci noi puncte,
pct.361 - 365, cu următorul cuprins:

7. La articolul I, după punctul 36 se
introduc treizeci şi două noi puncte,
pct.361 - 3632, cu următorul cuprins:

„361. La articolul 307, alineatul (6)
se modifică și va avea următorul
cuprins:

NEMODIFICAT

(6)
În alte situaţii decât cele
prevăzute la alin. (2) - (5), în cazul în
care livrarea de bunuri/prestarea de
servicii este realizată de o persoană
impozabilă care nu este stabilită în
România sau nu este considerată a fi
stabilită pentru respectivele livrări de
bunuri/prestări de servicii pe teritoriul
României conform prevederilor art.
266 alin. (2) şi care nu este înregistrată
în România conform art. 316, persoana
obligată la plata taxei este persoana
impozabilă ori persoana juridică
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neimpozabilă, stabilită în România,
indiferent dacă este sau nu înregistrată
în scopuri de TVA conform art.316,
sau persoana nestabilită în România,
dar înregistrată în România conform
art.316, care este beneficiar al unor
livrări de bunuri/prestări de servicii
care au loc în România, conform
art.275 sau 278. Prin excepţie,
persoana impozabilă ori persoana
juridică neimpozabilă, stabilită în
România şi neînregistrată în scopuri de
TVA conform art. 316 sau 317, care
este beneficiar al unor servicii
prevăzute la art. 278 alin. (5) lit. h), nu
este persoana obligată la plata taxei
dacă prestatorul aplică unul dintre
regimurile speciale prevăzute la
art.314 sau 315.
49.

„362. La articolul 331, alineatul (2),
litera g) se modifică și va avea
următorul cuprins:
g) construcțiile, astfel cum sunt
definite la art. 292 alin. (2) lit. f) pct. 2,
părţile de construcție şi terenurile de
orice fel, pentru a căror livrare se
aplică regimul de taxare prin efectul
legii sau prin opţiune;

Art. 331 alin. (2) lit. g):
g) clădirile, părţile de clădire şi
terenurile de orice fel, pentru a căror
livrare se aplică regimul de taxare prin
efectul legii sau prin opţiune;
LEGEA NR.227/2015

362.
La articolul 331, după
alineatul (6) se introduce un nou
alineat, alin.(7), cu următorul cuprins:

50.

(7)
Pentru livrarea bunurilor
prevăzute la alin.(2) lit.i) - k) se aplică
taxarea inversă numai dacă valoarea
bunurilor livrate, exclusiv TVA,
înscrise într-o factură, este mai mare
sau egală cu 22.500 lei.
51.

Art. 360 alin. (6)

Legislația TVA definește noțiunea de
construcție, nu și noțiunea de clădire,
astfel încât pentru eliminarea
dificultăților de aplicare în practică
este necesară extinderea aplicării
taxării inverse pentru livrarea de
construcții, astfel cum sunt definite de
legislația în domeniul TVA.

36 3 NEMODIFICAT

„364. La articolul 360, alineatul (6),
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”(6)
Competenţele,
componenţa,
precum şi regulamentul de organizare
şi funcţionare ale Comisiei sunt
stabilite prin vor fi stabilite prin
normele
metodologice.”
LEGEA NR.227/2015
52.

Art. 361
”Competenţele, componenţa, precum
şi regulamentul de organizare şi
funcţionare ale comisiilor teritoriale
sunt
stabilite
prin
normele
metodologice.”
LEGEA NR.227/2015
363. La articolul 362 alineatul (6),
după litera d) se introduce o nouă
literă, lit.e), cu următorul cuprins
e) vânzarea de bere în interiorul
antrepozitului fiscal, autorizat exclusiv
pentru producţia de bere.

53.

54.

Art. 402
............
”(10) În cursul deplasării în regim
suspensiv de accize, expeditorul poate
modifica destinaţia, prin intermediul
sistemului informatizat, şi poate indica
o nouă destinaţie, care trebuie să fie
una dintre destinaţiile prevăzute la art.
401 alin. (2) lit. a) pct. 1, 2 ori 3 sau la
alin. (3), după caz, în condiţiile
prevăzute prin normele metodologice.
(11)
În
cazul
deplasării
intracomunitare
a
produselor
energetice în regim suspensiv de
accize, pe cale maritimă sau pe căi
navigabile
interioare,
către
un
destinatar care nu este cunoscut cu
siguranţă în momentul în care
expeditorul înaintează proiectul de
document administrativ electronic

se modifică și va avea următorul
cuprins:
(6) Competenţele, componenţa,
precum şi regulamentul de organizare
şi funcţionare ale Comisiei sunt
stabilite prin ordin al ministrului
finanţelor publice.”
365. Articolul 361 se modifică și va
avea următorul cuprins:
”Competenţele, componenţa, precum
şi regulamentul de organizare şi
funcţionare ale comisiilor teritoriale
sunt stabilite prin ordin al ministrului
finanţelor publice.”
366 NEMODIFICAT

367. La articolul 402 alineatele (10) și
(11) se modifică și vor avea
următorul cuprins:
”(10) În cursul deplasării în regim
suspensiv de accize, expeditorul poate
modifica destinaţia, prin intermediul
sistemului informatizat, şi poate indica
o nouă destinaţie, care trebuie să fie
una dintre destinaţiile prevăzute la
art. 401 alin. (2) lit. a) pct. 1, 2 ori 3
sau la alin. (3), după caz, în condiţiile
prevăzute prin ordin al preşedintelui
A.N.A.F.
(11) În cazul deplasării
intracomunitare a produselor
energetice în regim suspensiv de
accize, pe cale maritimă sau pe căi
navigabile interioare, către un
destinatar care nu este cunoscut cu
siguranţă în momentul în care
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prevăzut la alin. (2), autoritatea
competentă
poate
autoriza
ca
expeditorul să nu includă în
documentul în cauză datele privind
destinatarul, în condiţiile prevăzute în
normele
metodologice.”
LEGEA NR.227/2015
55.

Art. 403
....
(2)
Autoritatea
competentă
a
expeditorului poate permite, în
condiţiile stabilite prin normele
metodologice, ca expeditorul să
divizeze o deplasare de produse
energetice în regim suspensiv de
accize cu condiţia să nu se modifice
cantitatea
totală
de
produse
accizabile.”
LEGEA NR.227/2015

56.

Art. 404
.......
”(2) Modalităţile de confirmare a
faptului că produsele accizabile au
ajuns la destinaţie şi de trimitere a
raportului de primire a produselor
accizabile de către destinatarii
menţionaţi la art. 395 alin. (1) sunt
prevăzute prin normele metodologice.
(...)
(5) În cazul în care locul de expediţie
şi cel de destinaţie se află în România,
primirea produselor accizabile în regim
suspensiv de accize se confirmă
expeditorului
potrivit
procedurii
stabilite prin normele metodologice.”

expeditorul înaintează proiectul de
document administrativ electronic
prevăzut la alin. (2), autoritatea
competentă poate autoriza ca
expeditorul să nu includă în
documentul în cauză datele privind
destinatarul, în condiţiile prevăzute
prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.”
368 . La articolul 403 alin. (2) se
modifică și va avea următorul
cuprins:
”(2) Autoritatea competentă a
expeditorului poate permite, în
condiţiile stabilite prin ordin al
preşedintelui A.N.A.F., ca expeditorul
să divizeze o deplasare de produse
energetice în regim suspensiv de
accize cu condiţia să nu se modifice
cantitatea totală de produse
accizabile.”

369. La articolul 404 alineatele (2) și
(5) se modifică și vor avea următorul
cuprins:
”(2) Modalităţile de confirmare a
faptului că produsele accizabile au
ajuns la destinaţie şi de trimitere a
raportului de primire a produselor
accizabile de către destinatarii
menţionaţi la art. 395 alin. (1) sunt
prevăzute prin ordin al preşedintelui
A.N.A.F.
(...)
(5) În cazul în care locul de expediţie
şi cel de destinaţie se află în România,
primirea produselor accizabile în regim
suspensiv de accize se confirmă
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LEGEA NR.227/2015
57.

expeditorului potrivit procedurii
stabilite prin ordin al preşedintelui
A.N.A.F.”
3610. La articolul 406 alineatul (1)
litera b) se modifică și va avea
următorul cuprins:

Art. 406
(...)
b)
să
informeze
autoritatea
competentă a expeditorului înainte de
începerea deplasării, prin procedura
stabilită prin normele metodologice.”
LEGEA NR.227/2015

(...)
b)
să
informeze
autoritatea
competentă a expeditorului înainte de
începerea deplasării, prin procedura
stabilită prin ordin al preşedintelui
A.N.A.F..”

58.

Art. 409
.......
”(2) Situaţiile în care sistemul
informatizat
este
considerat
indisponibil în România, precum şi
normele şi procedurile care trebuie
urmate în aceste situaţii sunt stabilite
prin
normele
metodologice.”
LEGEA NR.227/2015

3611. La articolul 409 alineatul (2) se
modifică și va avea următorul
cuprins:
”(2) Situaţiile în care sistemul
informatizat este considerat
indisponibil în România, precum şi
normele şi procedurile care trebuie
urmate în aceste situaţii sunt stabilite
prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.”

59.

Art. 410
(1)
Monitorizarea
deplasărilor
produselor accizabile în regim
suspensiv de accize, care se desfăşoară
integral pe teritoriul României, se
realizează
potrivit
procedurilor
aprobate prin normele metodologice,
stabilite pe baza prevederilor art. 402 408.”
LEGEA NR.227/2015

3612. La articolul 410 alineatul (1) se
modifică și va avea următorul
cuprins:
”(1) Monitorizarea deplasărilor
produselor accizabile în regim
suspensiv de accize, care se desfăşoară
integral pe teritoriul României, se
realizează potrivit procedurilor
aprobate prin ordin al preşedintelui
A.N.A.F., stabilite pe baza
prevederilor art. 402 - 408.”
3613 NEMODIFICAT

60.

364. La articolul 412, alineatul (8) se
modifică şi va avea următorul cuprins:
(8)
În sensul prezentului articol,
neregulă înseamnă o situaţie apărută în
cursul unei deplasări a produselor
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accizabile în regim suspensiv de
accize, diferită de aceea prevăzută la
art.340 alin.(10) şi (11), din cauza
căreia o deplasare sau un segment
dintr-o deplasare a unor produse
accizabile nu s-a încheiat conform
art.401 alin.(7).
61.

Art. 432
”(1) Toţi operatorii economici cu
produse accizabile sunt obligaţi să
accepte orice control ce permite
autorităţii competente prevăzute în
normele metodologice să se asigure
de corectitudinea operaţiunilor cu
produse
accizabile.”
LEGEA NR.227/2015

3614. La articolul 432 alineatul (1) se
modifică și va avea următorul
cuprins:
”(1) Toţi operatorii economici cu
produse accizabile sunt obligaţi să
accepte orice control ce permite
autorităţii competente prevăzute prin
ordin al preşedintelui A.N.A.F. să se
asigure de corectitudinea operaţiunilor
cu produse accizabile.”

62.

Art. 434
”Efectuarea formalităţilor vamale de
import
aferente
benzinelor
şi
motorinelor se face prin birourile
vamale la frontieră stabilite prin
normele
metodologice.”
LEGEA NR.227/2015

3615. Articolul 434 se modifică și va
avea următorul cuprins:
”Efectuarea formalităţilor vamale de
import
aferente
benzinelor
şi
motorinelor se face prin birourile
vamale la frontieră stabilite prin ordin
al preşedintelui A.N.A.F..”

63.

Art. 435
......

3616. La articolul 435 alineatele (3),
(4) și litera a) a alineatului (9) se
modifică și vor avea următorul
cuprins:
(3) Operatorii economici care doresc
să distribuie şi să comercializeze angro
băuturi alcoolice, tutun prelucrat şi
produse
energetice
benzine,
motorine, petrol lampant, gaz petrolier
lichefiat şi biocombustibili - sunt
obligaţi să se înregistreze la autoritatea
competentă
potrivit
prevederilor

”(3) Operatorii economici care doresc
să distribuie şi să comercializeze angro
băuturi alcoolice, tutun prelucrat şi
produse
energetice
benzine,
motorine, petrol lampant, gaz petrolier
lichefiat şi biocombustibili - sunt
obligaţi să se înregistreze la autoritatea
competentă potrivit prevederilor din
normele metodologice.

25

(4)
Operatorii
economici
care
intenţionează să comercializeze în
sistem en détail produse energetice benzine, motorine, petrol lampant, gaz
petrolier lichefiat şi biocombustibili sunt obligaţi să se înregistreze la
autoritatea
competentă
potrivit
prevederilor
din
normele
metodologice.
(...)
a) operatorii economici care doresc să
comercializeze tutun brut sau tutun
parţial prelucrat provenit din operaţiuni
proprii de import, din achiziţii
intracomunitare proprii sau din
producţia internă proprie pot desfăşura
această activitate numai în baza unei
autorizaţii eliberate în acest scop de
către autoritatea competentă potrivit
prevederilor
din
normele
metodologice;”
LEGEA NR.227/2015
64.

Art. 455 alin. (2):
„(2) Pentru clădirile proprietate
publică sau privată a statului ori a
unităţilor
administrativ-teritoriale,
concesionate, închiriate, date în
administrare ori în folosinţă, după caz,
oricăror entităţi, altele decât cele de
drept public, se stabileşte taxa pe
clădiri, care reprezintă sarcina fiscală
a
concesionarilor,
locatarilor,
titularilor dreptului de administrare sau
de folosinţă, după caz, în condiţii
similare impozitului pe clădiri.”
LEGEA NR.227/2015
(...)

stabilite prin ordin al preşedintelui
A.N.A.F..
(4) Operatorii economici care
intenţionează să comercializeze în
sistem en détail produse energetice benzine, motorine, petrol lampant, gaz
petrolier lichefiat şi biocombustibili sunt obligaţi să se înregistreze la
autoritatea
competentă
potrivit
prevederilor stabilite prin ordin al
preşedintelui A.N.A.F.
(...)
a) operatorii economici care doresc să
comercializeze tutun brut sau tutun
parţial prelucrat provenit din operaţiuni
proprii de import, din achiziţii
intracomunitare proprii sau din
producţia internă proprie pot desfăşura
această activitate numai în baza unei
autorizaţii eliberate în acest scop de
către autoritatea competentă potrivit
prevederilor stabilite prin ordin al
preşedintelui A.N.A.F.;”

3617. La articolul 455, alineatele (2)
şi (4) se modifică și vor avea
următorul cuprins:
„(2) Pentru clădirile proprietate publică
sau privată a statului ori a unităţilor
administrativ-teritoriale, concesionate,
închiriate, date în administrare ori în
folosinţă, după caz, oricăror entităţi,
altele decât cele de drept public, se
stabileşte taxa pe clădiri, care se
datorează de concesionari, locatari,
titularii dreptului de administrare sau
de folosinţă, după caz, în condiţii
similare impozitului pe clădiri. În
cazul transmiterii ulterioare, altor

Corectarea
exprimării,
pentru
realizarea concordanței cu Codul de
procedură fiscal
Clarificarea datorării taxei pe clădiri în
cazul subînchirierii.
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„(4) Taxa pe clădiri se stabileşte
proporţional cu perioada pentru care
este constituit dreptul de concesiune,
închiriere, administrare ori folosinţă.”

65.

Art. 455
LEGEA NR.227/2015

66.

Art. 455
LEGEA NR.227/2015

entități, a dreptului de concesiune,
închiriere, administrare sau
folosință asupra clădirii, taxa se
datorează de persoana care are
relația contractuală cu persoana de
drept public.”
(...)
„(4) În cazul clădirilor care fac
obiectul unor contracte de concesiune,
închiriere, administrare sau folosință
ce se referă la perioade mai mari de o
lună, taxa pe clădiri se stabileşte
proporţional cu numărul de luni pentru
care este constituit dreptul de
concesiune, închiriere, administrare ori
folosinţă. Pentru fracțiunile mai mici
de o lună, taxa se calculează
proporțional cu numărul de zile din
luna respectivă.”
3618. La articolul 455, după alineatul
(4), se introduce un nou alineat,
alineatul (41), cu următorul cuprins:
„(41) În cazul clădirilor care fac
obiectul unor contracte de concesiune,
închiriere, administrare sau folosință
ce se referă la perioade mai mici de o
lună, taxa pe clădiri se datorează
proporțional cu numărul de zile sau de
ore prevăzute în contract.
3619. La articolul 455, după alineatul
(5), se introduce un nou alineat, alin.
(51), cu următorul cuprins:
„(51) În cazul în care pentru o clădire
proprietate publică sau privată a
statului ori a unității administrativteritoriale se datorează impozit pe
clădiri, iar în cursul unui an apar
situații care determină datorarea taxei

Clarificarea perioadei de datorare a
taxei pe clădiri în cazul contractelor
care se referă la perioade mai mari de o
lună.

Clarificarea perioadei de datorare a
taxei pe clădiri în cazul contractelor
care se referă la perioade mai mici de o
lună (ore, zile).

Clarificare privind regularizarea
impozitului pe clădiri, în aplicarea art.
455 alin. (5), pentru evitarea dublei
impozitări a clădirii.
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365. La articolul 457, alineatul (3) se
modifică şi va avea următorul cuprins:
3)
În cazul unei clădiri care are
pereţii exteriori din materiale diferite,
pentru stabilirea valorii impozabile a
clădirii se identifică în tabelul prevăzut
la alin.(2) valoarea impozabilă
corespunzătoare materialului cu
ponderea cea mai mare.”

67.

68.

Art. 458 alin. (1) lit. a):
„a) valoarea rezultată dintr-un raport
de evaluare întocmit de un evaluator
autorizat în ultimii 5 ani anteriori
anului
de
referinţă;”
LEGEA NR.227/2015

69.

Art. 460 alin. (6):
„(6) Valoarea impozabilă a clădirii se
actualizează o dată la 3 ani pe baza
unui raport de evaluare a clădirii
întocmit de un evaluator autorizat în
conformitate cu standardele de
evaluare a bunurilor aflate în vigoare la
data
evaluării.”
LEGEA NR.227/2015

70.

Art. 461 alin. (6)
(6) În cazul extinderii, îmbunătăţirii,
desfiinţării parţiale sau al altor

pe clădiri, diferența de impozit pentru
perioada pe care se datorează taxa pe
clădiri se compensează sau se restituie
contribuabilului
în
anul
fiscal
următor.”
3620 NEMODIFICAT

3621 La articolul 458, alineatul (1),
litera a) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„a) valoarea rezultată dintr-un raport
de evaluare întocmit de un evaluator
autorizat în ultimii 5 ani anteriori
anului de referinţă, depus la organul
fiscal local până la primul termen de
plată din anul de referință;”
3622 La articolul 460, alineatul (6) se
modifică și va avea următorul
cuprins
„(6) Valoarea impozabilă a clădirii se
actualizează o dată la 3 ani pe baza
unui raport de evaluare a clădirii
întocmit de un evaluator autorizat în
conformitate cu standardele de
evaluare a bunurilor aflate în vigoare la
data evaluării, depus la organul fiscal
local până la primul termen de plată
din anul de referință.”
3623. La articolul 461, alineatele (6),
(11) şi (12) se modifică și vor avea
următorul cuprins:

Este necesară clarificarea datei limită
de depunere a raportului de evaluare în
cazul persoanelor fizice.

Este necesară clarificarea datei limită
de depunere a raportului de evaluare în
cazul persoanelor juridice.

Stabilirea obligativității declarării doar
în cazul unor modificări semnificative
ale valorii unei clădiri.
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modificări aduse unei clădiri existente,
inclusiv schimbarea integrală sau
parţială a folosinţei, precum şi în
cazul reevaluării unei clădiri, care
determină creşterea sau diminuarea
impozitului, proprietarul are obligaţia
să depună o nouă declaraţie de
impunere la organul fiscal local în a
cărui rază teritorială de competenţă se
află clădirea, în termen de 30 de zile de
la data modificării respective şi
datorează
impozitul
pe
clădiri
determinat în noile condiţii începând
cu data de 1 ianuarie a anului următor.
(...)
„(11) Taxa pe clădiri se datorează pe
perioada valabilităţii contractului prin
care se constituie dreptul de
concesiune, închiriere, administrare ori
folosinţă. În cazul contractelor care
prevăd perioade mai mici de un an,
taxa se datorează proporţional cu
intervalul de timp pentru care s-a
transmis dreptul de concesiune,
închiriere, administrare ori folosinţă.”

„(6) În cazul extinderii, îmbunătăţirii,
desfiinţării parţiale sau al altor
modificări aduse unei clădiri existente,
inclusiv schimbarea integrală sau
parţială a folosinţei, care determină
creşterea sau diminuarea valorii
impozabile a clădirii cu mai mult de
25%, proprietarul are obligaţia să
depună o nouă declaraţie de impunere
la organul fiscal local în a cărui rază
teritorială de competenţă se află
clădirea, în termen de 30 de zile de la
data modificării respective şi datorează
impozitul pe clădiri determinat în noile
condiţii începând cu data de 1 ianuarie
a anului următor.
(...)
„(11) În cazul clădirilor pentru care se
datorează taxa pe clădiri, în temeiul
unui contract de concesiune, închiriere,
administrare ori folosinţă care se referă
la perioade mai mari de o lună,
titularul dreptului de concesiune,
închiriere, administrare ori folosinţă
are obligația depunerii unei declarații
la organul fiscal local până la data de
25 inclusiv a lunii următoare intrării în
vigoare a contractului.”

În cazul reevaluării clădirii, nu trebuie
aplicată condiția de declarare în 30 de
zile. Reevaluarea unei clădiri are ca
dată de referință 31 decembrie, iar
valoarea rezultată trebuie declarată
până la primul termen de plată.

Stabilirea obligației de declarare a
taxei pe clădiri în cazul contractelor
care se referă la perioade mai mari de o
lună.

(...)

„(12) Persoana care datorează taxa pe
clădiri are obligaţia să depună o
declaraţie la organul fiscal local în a
cărui rază teritorială de competenţă se
află clădirea, până la data de 25 a lunii
următoare celei în care intră în vigoare

(...)
„(12) În cazul clădirilor pentru care
se datorează taxa pe clădiri, în
temeiul
unor
contracte
de
concesiune, închiriere, administrare
ori folosinţă care se referă la
perioade mai mici de o lună,
persoana de drept public care

Stabilirea obligației de declarare a
taxei pe clădiri în cazul contractelor
care se referă la perioade mai mici de o
lună.
admis
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contractul prin care se acordă dreptul
de concesiune, închiriere, administrare
ori folosinţă, la care anexează o copie a
acestui contract.”
LEGEA NR.227/2015

71.

Art. 462 alin. (5):
„(5) Taxa pe clădiri se plăteşte lunar,
până la data de 25 a lunii următoare
fiecărei luni din perioada de
valabilitate a contractului prin care se
transmite dreptul de concesiune,
închiriere, administrare ori folosinţă.”
LEGEA NR.227/2015

72.

Art. 462
LEGEA NR.227/2015

transmite dreptul de concesiune,
închiriere, administrare ori folosinţă
are obligația să depună o declarație
la organul fiscal local, până la data
de 25 inclusiv a lunii următoare
intrării în vigoare a contractelor, la
care
anexează
o
situație
centralizatoare a acestor contracte.”
3624. La articolul 462, alineatul (5) se
modifică și va avea următorul
cuprins:
„(5) În cazul contractelor de
concesiune, închiriere, administrare
sau folosință, care se referă la
perioade mai mari de o lună, taxa pe
clădiri se plăteşte lunar, până la data
de 25 inclusiv a lunii următoare
fiecărei luni din perioada de
valabilitate a contractului, de către
concesionar,
locatar,
titularul
dreptului de administrare sau de
folosinţă.”
3625. La articolul 462, după alineatul
(5), se introduce un nou alineat,
alineatul (6), cu următorul cuprins:
„(6) În cazul contractelor care se referă
la perioade mai mici de o lună,
persoana juridică de drept public care
transmite dreptul de concesiune,
închiriere, administrare sau folosință,
colectează taxa pe clădiri de la
concesionari,
locatari,
titularii
dreptului de administrare sau de
folosinţă și o varsă lunar, până la data
de 25 inclusiv a lunii următoare
fiecărei luni din perioada de
valabilitate a contractului.”

Clarificarea modului de plată în cazul
contractelor care se referă la perioade
mai mari de o lună.

Clarificarea modului de plată în cazul
contractelor care se referă la perioade
mai mici de o lună.
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73.

Art. 463, alin. (2):

(2) Pentru terenurile proprietate
publică sau privată a statului ori a
unităţilor administrativ- teritoriale,
concesionate, închiriate, date în
administrare ori în folosinţă, după caz,
se stabileşte taxa pe teren care
reprezintă
sarcina
fiscală
a
concesionarilor, locatarilor, titularilor
dreptului de administrare sau de
folosinţă,
în
condiţii
similare
impozitului pe teren.

„(4) Taxa pe teren se plăteşte
proporţional cu perioada pentru care
este constituit dreptul de concesionare,
închiriere, administrare ori folosinţă.”
LEGEA NR.227/2015

3626. La articolul 463, alineatele (2)
şi (4) se modifică și vor avea
următorul cuprins:
„(2) Pentru terenurile proprietate
publică sau privată a statului ori a
unităţilor
administrativ-teritoriale,
concesionate, închiriate, date în
administrare ori în folosinţă, după caz,
oricăror entităţi, altele decât cele de
drept public, se stabileşte taxa pe
teren,
care
se
datorează
de
concesionari, locatari, titulari ai
dreptului de administrare sau de
folosinţă, după caz, în condiţii similare
impozitului pe teren. În cazul
transmiterii ulterioare, altor entități, a
dreptului de concesiune, închiriere,
administrare sau folosință asupra
terenului,
taxa se datorează de
persoana care are relația contractuală
cu persoana de drept public.”
(...)
„(4) În cazul terenurilor care fac
obiectul unor contracte de concesiune,
închiriere, administrare sau folosință
ce se referă la perioade mai mari de o
lună, taxa pe teren se stabileşte
proporţional cu numărul de luni pentru
care este constituit dreptul de
concesiune, închiriere, administrare ori
folosinţă. Pentru fracțiunile mai mici
de o lună, taxa se calculează
proporțional cu numărul de zile din
luna respectivă.”

Corectarea
exprimării,
pentru
realizarea concordanței cu Codul de
procedură fiscală.
Clarificarea datorării taxei pe teren în
cazul subînchirierii.
Stabilirea unei abordări similare cu
taxa pe clădiri, în sensul că taxa pe
teren este datorată doar de persoanele
de drept privat. Se elimină astfel, o
serie de situații contradictorii.

Clarificarea perioadei de datorare a
taxei pe teren în cazul contractelor care
se referă la perioade mai mari de o
lună.
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74.

Art. 463
LEGEA NR.227/2015

75.

Art. 463
LEGEA NR.227/2015

76.

Art. 465
LEGEA NR.227/2015

3627. La articolul 463, după alineatul
(4), se introduce un nou alineat,
alineatul (41), cu următorul cuprins:
„(41) În cazul terenurilor care fac
obiectul unor contracte de concesiune,
închiriere, administrare sau folosință
ce se referă la perioade mai mici de o
lună, taxa pe teren se datorează
proporțional cu numărul de zile sau de
ore prevăzute în contract.
3628. La articolul 463, după alineatul
(5), se introduce un nou alineat,
alineatul (51), cu următorul cuprins:
„(51) În cazul în care pentru o suprafață
de teren proprietate publică sau privată
a statului ori a unității administrativteritoriale se datorează impozit pe
teren, iar în cursul unui an apar situații
care determină datorarea taxei pe teren,
diferența de impozit pentru perioada pe
care se datorează taxa se compensează
sau se restituie contribuabilului în anul
fiscal următor.”
3629. La articolul 465, după alineatul
(2) se introduce un nou alineat, alin.
(21), cu următorul cuprins:
„(21) În cazul unui contribuabil care
deține mai multe terenuri situate în
intravilanul aceleiași
unități/subdiviziuni administrativteritoriale, suprafața de 400 m2
prevăzută la alin. (2) se calculează o
singură dată, prin însumarea
suprafețelor terenurilor, în ordine
descrescătoare.”

Clarificarea perioadei de datorare a
taxei pe teren în cazul contractelor care
se referă la perioade mai mici de o
lună.

Clarificare
necesară
pentru
determinarea impozitului/taxei pe
teren, conform art. 465 alin. (2).
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77.

Art. 466 alin. (8):
„(8) Taxa pe teren se datorează pe
perioada valabilităţii contractului prin
care se constituie dreptul de
concesiune, închiriere, administrare ori
folosinţă. În cazul contractelor care
prevăd perioade mai mici de un an,
taxa se datorează proporţional cu
intervalul de timp pentru care s-a
transmis dreptul de concesiune,
închiriere, administrare ori folosinţă.”

3630. La articolul 466, alineatele (8)
şi (9) se modifică și vor avea
următorul cuprins:
„(8) În cazul terenurilor pentru care
se datorează taxa pe teren, în
temeiul unui contract de concesiune,
închiriere, administrare ori folosinţă
care se referă la perioade mai mari
de o lună, titularul dreptului de
concesiune, închiriere, administrare
ori folosinţă are obligația depunerii
unei declarații la organul fiscal local
până la data de 25 inclusiv a lunii
următoare intrării în vigoare a
contractului.”

Stabilirea obligației de declarare a
taxei pe teren în cazul contractelor care
se referă la perioade mai mari de o
lună.

„(9) Persoana care datorează taxa pe
teren are obligaţia să depună o
declaraţie la organul fiscal local în a
cărui rază teritorială de competenţă se
află terenul, până la data de 25 a lunii
următoare celei în care intră în vigoare
contractul prin care se acordă dreptul
de concesiune, închiriere, administrare
ori folosinţă, la care anexează o copie a
acestui contract.”

„(9) În cazul terenurilor pentru care se
datorează taxa pe teren, în temeiul
unor
contracte
de
concesiune,
închiriere, administrare ori folosinţă
care se referă la perioade mai mici de o
lună, persoana de drept public care
transmite dreptul de concesiune,
închiriere, administrare ori folosinţă
are obligația să depună o declarație la
organul fiscal local, până la data de 25
inclusiv a lunii următoare intrării în
vigoare a contractelor, la care anexează
o situație centralizatoare a acestor
contracte.”

Stabilirea obligației de declarare a
taxei pe teren în cazul contractelor care
se referă la perioade mai mici de o
lună.

LEGEA NR.227/2015

78.

Art. 467 alin. (5):
„(5) Taxa pe teren se plăteşte lunar,
până la data de 25 a lunii următoare
fiecărei luni din perioada de
valabilitate a contractului prin care se
transmite dreptul de concesiune,
închiriere, administrare ori folosinţă.”
LEGEA NR.227/2015

3631. La articolul 467, alineatul (5) se
modifică și va avea următorul
cuprins:
„(5) În cazul contractelor de
concesiune, închiriere, administrare
sau folosință, care se referă la perioade
mai mari de o lună, taxa pe teren se
plăteşte lunar, până la data de 25
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79.

Art. 467
LEGEA NR.227/2015

80.

38.
La articolul 471,
alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor
avea următorul cuprins :
„(2) In cazul dobândirii unui mijloc de
transport, proprietarul acestuia are
obligaţia să depună o declaraţie la
organul fiscal local în a cărui rază
teritorială
de
competenţă
are
domiciliul, sediul sau punctul de lucru,
după caz, în termen de 30 de zile de la
data dobândirii şi datorează impozit pe
mijloacele de transport începând cu
data de 1 ianuarie a anului următor
înmatriculării
sau
înregistrării
mijlocului de transport.
In cazul în care mijlocul de transport
este dobândit în alt stat decât România,
proprietarul acestuia are obligaţia să
depună o declaraţie la organul fiscal

inclusiv a lunii următoare fiecărei luni
din perioada de valabilitate a
contractului, de către concesionar,
locatar,
titularul
dreptului
de
administrare sau de folosinţă.”
3632. La articolul 467, după alineatul
(5), se introduce un nou alineat,
alineatul (6), cu următorul cuprins:
„(6) În cazul contractelor care se referă
la perioade mai mici de o lună,
persoana juridică de drept public care
transmite dreptul de concesiune,
închiriere, administrare sau folosință,
colectează taxa pe teren de la
concesionari,
locatari,
titularii
dreptului de administrare sau de
folosinţă și o varsă lunar, până la data
de 25 inclusiv a lunii următoare
fiecărei luni din perioada de
valabilitate a contractului.”
NEMODIFICAT
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local în a cărui rază teritorială de
competenţă are domiciliul, sediul sau
punctul de lucru, după caz, şi datorează
impozit pe mijloacele de transport
începând cu data de 1 ianuarie a anului
următor înmatriculării sau înregistrării
acestuia în România.”
81.

39.

La articolul 474
alineatul (7), litera a) se modifică şi va
avea următorul cuprins:
,,a) taxa datorată se stabileşte pe baza
valorii lucrărilor de construcţie
declarate de persoana care solicită
autorizaţia şi se plăteşte înainte de
emiterea acesteia.”

NEMODIFICAT

82.

40.

NEMODIFICAT

La articolul 475,
alineatele (3) şi (5) se modifică şi vor
avea următorul cuprins:
„(3) Persoanele a căror activitate este
înregistrată în grupele CAEN- 561 Restaurante, 563 - Baruri şi alte
activităţi de servire a băuturilor şi 932
- Alte activităţi recreative şi distractive
potrivit Clasificării activităţilor din
economia
naţională
CAEN,
actualizată prin Ordinul preşedintelui
Institutului Naţional de Statistică nr.
337/2007
privind
actualizarea
Clasificării activităţilor din economia
naţională - CAEN, datorează bugetului
local al comunei, oraşului sau
municipiului, după caz, în a cărui rază
administrativ - teritorială se desfăşoară
activitatea,
o
taxă
pentru
eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei
privind desfăşurarea acestor activităţi,
în funcţie de suprafaţa aferentă
activităţilor respective, în sumă de:

a)
până la 4.000 lei,
pentru o suprafaţă de până la
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500 m2, inclusiv;

b)

până la 8.000 lei pentru o
suprafaţă mai mare de 500 m2.
(5) Autorizaţia privind desfăşurarea
activităţilor prevăzute la alin. (3), în
cazul în care persoana îndeplineşte
condiţiile prevăzute de lege, se emite
de către primarul în a cărui rază de
competenţă se află sediul sau punctul
de lucru.”
83.

41.

La articolul 481
alineatul (2), litera a) se modifică şi va
avea următorul cuprins:
,,a) până la 2% pentru spectacolul de
teatru, balet, operă, operetă, concert
filarmonic sau altă manifestare
muzicală, prezentarea unui film la
cinematograf, un spectacol de circ sau
orice competiţie sportivă internă sau
internaţională ;”

NEMODIFICAT

84.

42.
La articolul 485
alineatul (1), litera f) se modifică şi va
avea următorul cuprins:
,,f) persoanele cu handicap grav sau
accentuat, persoanele încadrate în
gradul
I
de
invaliditate
şi
reprezentanţii legali ai minorilor cu
handicap grav sau accentuat şi ai
minorilor încadraţi în gradul I de
invaliditate.”

NEMODIFICAT

85.

43.

NEMODIFICAT

La articolul 493,
după alineatul (4) se introduce un nou
alineat, alin. (41), cu următorul
cuprins:
„(41) Necomunicarea informaţiilor şi a
documentelor
de
natura
celor
prevăzute la art. 494 alin. (12) în
termen de cel mult 15 zile lucrătoare
de la data primirii solicitării constituie
contravenţie şi se sancţionează cu

36

amendă de la 500 la 2500 de lei.”
86.

La articolul 494,
alineatele (6) şi (12) se modifică şi vor
avea următorul cuprins:
„(6) Taxele locale prevăzute la cap. V
din prezentul titlu constituie venituri
ale bugetelor locale ale unităţilor
administrativ-teritoriale.
Pentru
eliberarea certificatelor de urbanism şi
a autorizaţiilor de construire de către
preşedinţii consiliilor judeţene, cu
avizul primarilor comunelor, taxele
datorate constituie venit în proporţie
de 50% la bugetul local al comunelor
şi de 50% la bugetul local al judeţului.
(12) în vederea clarificării şi stabilirii
reale
a
situaţiei
fiscale
a
contribuabililor, compartimentele de
specialitate
ale
autorităţilor
administraţiei publice locale au
competenţa de a solicita informaţii şi
documente cu relevanţă fiscală sau
pentru identificarea contribuabililor
sau a materiei impozabile ori taxabile,
după caz, iar notarii, avocaţii,
executorii judecătoreşti, organele de
poliţie, organele vamale, serviciile
publice comunitare pentru regimul
permiselor
de
conducere
şi
înmatriculare a vehiculelor, serviciile
publice comunitare pentru eliberarea
paşapoartelor simple, serviciile publice
comunitare de evidenţă a persoanelor,
precum şi orice altă entitate care deţine
informaţii sau documente cu privire la
bunurile impozabile sau taxabile, după
caz, ori la persoanele care au calitatea
de contribuabil au obligaţia furnizării
acestora fără plată, în termen de 15
zile lucrătoare de la data primirii
solicitării.”

NEMODIFICAT

87.

45.

NEMODIFICAT

44.

La

articolul

495,
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„a) persoanele fizice care la data de 31
decembrie 2015 au în proprietate
clădiri nerezidenţiale sau clădiri cu
destinaţie mixtă au obligaţia să depună
declaraţii până la data de 31 martie
2016, inclusiv, conform modelului
aprobat prin ordin comun al
ministrului finanţelor publice şi al
ministrului dezvoltării regionale şi
administraţiei publice, în termen de 60
de zile de la data publicării în
Monitorul Oficial al Românei, Partea
I, a prezentului cod;

b)

persoanele juridice au
obligaţia să depună declaraţii privind
clădirile pe care le deţin în proprietate
la data de 31 decembrie 2015,
destinaţia şi valoarea impozabilă a
acestora, până la data de 31 martie
2016, inclusiv;”

c)

persoanele
fizice
şi
juridice care la data de 31 decembrie
2015 deţin mijloace de transport
radiate
din
circulaţie
conform
prevederilor legale din domeniul
circulaţiei pe drumurile publice, au
obligaţia să depună o declaraţie în
acest sens, însoţită de documente
justificative, la compartimentele de
specialitate ale autorităţii publice
locale, până la data de 31 martie 2016,
inclusiv;

d)

scutirile sau reducerile de
la plata impozitului/taxei pe clădiri, a
impozitului/taxei
pe
teren,
a
impozitului pe mijloacele de transport
prevăzute la art. 456, 464 şi 469 se
aplică începând cu data de 1 ianuarie
2016
persoanelor
care
deţin
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documente justificative emise până la
data de 31 decembrie 2015 şi care sunt
depuse
la
compartimentele
de
specialitate ale autorităţilor publice
locale, până la data de 31 martie 2016,
inclusiv;”.
88.

Art. II - Legea nr. 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală, publicată
în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 547 din 23 iulie 2015, se
modifică şi se completează după cum
urmează:

NEMODIFICAT

89.

1.

La
articolul
49
alineatul (1), litera b) se modifică şi va
avea următorul cuprins:
”b) nu cuprinde unul dintre elementele
acestuia referitoare la numele,
prenumele şi calitatea persoanei
împuternicite a organului fiscal,
numele şi prenumele ori denumirea
contribuabilului/plătitorului,
a
obiectului actului administrativ sau a
semnăturii persoanei împuternicite a
organului fiscal, cu excepţia prevăzută
la art. 46 alin. (6), precum şi organul
fiscal
emitent;”.

NEMODIFICAT

90.

2.

NEMODIFICAT

La articolul
71, după alineatul (2) se introduc trei
noi alineate, alineatele

(3) - (5), cu următorul cuprins:

„(3)
Agenţia
Naţională
de
Administrare Fiscală, în calitate de
reprezentant autorizat al Ministerului
Finanţelor Publice sau, după caz, al
ministrului finanţelor publice, este
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autoritatea competentă din România
pentru efectuarea schimbului de
informaţii în scopuri fiscale cu statele
cu care România s-a angajat printr-un
instrument
juridic
de
drept
internaţional, altele decât statele
membre ale Uniunii Europene, pentru
informaţiile prevăzute de respectivele
instrumente
juridice
de
drept
internaţional.

(4)

Informaţiile se transmit
la cererea autorităţii solicitante din
statele cu care România s-a angajat
printr-un instrument juridic de drept
internaţional, altele decât statele
membre ale Uniunii Europene.
Termenele prevăzute la art. 290 pentru
transmiterea informaţiilor se aplică şi
pentru schimbul de informaţii prevăzut
de prezentul articol, cu excepţia
cazului în care prin instrumentul
juridic de drept internaţional sunt
prevăzute alte termene.
Toate schimburile de informaţii
efectuate în temeiul prezentului articol
se realizează cu respectarea Legii nr.
677/2001 pentru protecţia persoanelor
cu privire Ia prelucrarea datelor cu
caracter personal şi libera circulaţie a
acestor date, cu modificările şi
completările
ulterioare.”
91.

3.

La articolul 107,
alineatul (6) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„(6) în cazul în care se depune
declaraţia de impunere potrivit alin.
(5), după împlinirea termenului de
prescripţie prevăzut la art. 110, de la
data depunerii declaraţiei începe să
curgă un nou termen de prescripţie.”

NEMODIFICAT
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92.

4.

La articolul 138,
alineatul (5) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„(5) Verificarea fiscală prealabilă
documentară constă în compararea
între, pe de o parte, veniturile declarate
de persoana fizică sau de plătitori şi,
pe de altă parte, veniturile estimate
determinate în baza situaţiei fiscale
personale a persoanei fizice. Această
verificare se efectuează având în
vedere documentele şi informaţiile
deţinute/obţinute de organul fiscal
central care au relevanţă pentru
determinarea situaţiei fiscale, cu
notificarea
persoanei
fizice.

NEMODIFICAT

93.

5.
La articolul 167,
alineatul (12) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„(12) Suma negativă de taxă pe
valoarea adăugată înscrisă în decontul
de taxă pe valoarea adăugată aferentă
perioadei fiscale anterioare datei
deschiderii procedurii insolvenţei se
compensează în condiţiile prezentului
articol cu obligaţiile fiscale ale
debitorului născute anterior deschiderii
procedurii.”

NEMODIFICAT

94.

6.

NEMODIFICAT

La articolul 194
alineatul (1), după litera m) se
introduce o nouă literă, lit. n), cu
următorul cuprins:
,,n) să se achite, în termen de cel mult
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30 de zile de la data comunicării
înştiinţării de plată, obligaţiile fiscale
datorate de debitorii care fuzionează,
potrivit legii, şi care nu beneficiază de
eşalonarea la plată, cu excepţia
situaţiei în care debitorul a solicitat
eşalonarea potrivit art. 195.”
95.

7.

La articolul 208,
după alineatul (5) se introduce un nou
alineat, alin. (6), cu următorul cuprins:
„(12) Prevederile prezentului articol
sunt aplicabile în mod corespunzător şi
pentru obligaţiile fiscale ale unui
debitor care nu beneficiază de
eşalonare la plată şi fuzionează,
potrivit legii, cu un alt debitor care
beneficiază de eşalonarea la plată.”

NEMODIFICAT

96.

8.
La articolul 220,
după alineatul (2) se introduce două
noi alineate, alin. (21) şi (22), cu
următorul cuprins.
„(6) In scopul aplicării reducerii
prevăzute la art. 181 alin. (2) lit. b),
prevederile prezentului articol sunt
aplicabile în mod corespunzător şi
pentru penalitatea de nedeclarare
aferentă obligaţiilor fiscale eşalonate.”

NEMODIFICAT

97.

9.

NEMODIFICAT

La articolul 220,
după alineatul (2) se introduce două
noi alineate, alin. (21) şi (22), cu
următorul cuprins.
„(21) Prin excepţie de la prevederile
alin. (2), cazurile speciale de executare
silită, precum şi structura abilitată cu
ducerea la îndeplinire a măsurilor
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asigurătorii şi efectuarea procedurii de
executare silită, se stabilesc prin ordin
al preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală.”
”(22) Organul fiscal central competent
notifică contribuabilul ori de câte ori
intervin modificări cu privire la
cazurile speciale de executare silită,
precum şi structura abilitată cu ducerea
la îndeplinire a măsurilor asigurătorii
şi efectuarea procedurii de executare
silită”.”
98.

10.

La articolul 235,
alineatul (1) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„(1) în cazul contestaţiilor formulate
împotriva actelor administrative fiscale
prin care se stabilesc creanţe fiscale,
potrivit prezentului cod, inclusiv pe
timpul
soluţionării
acţiunii
în
contencios administrativ, executarea
silită se suspendă sau nu începe pentru
obligaţiile fiscale contestate dacă
debitorul depune la organul fiscal
competent
o
scrisoare
de
garanţie/poliţă de asigurare de garanţie
la nivelul obligaţiilor fiscale contestate
şi neachitate la data depunerii
garanţiei. Valabilitatea scrisorii de
garanţie/poliţei de asigurare de
garanţie trebuie să fie de minimum 6
luni de la data emiterii.”

NEMODIFICAT

99.

11.
Articolul 272 se
modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Contestaţiile formulate împotriva
deciziilor de impunere, a actelor
administrative
fiscale
asimilate
deciziilor de impunere, deciziilor

NEMODIFICAT
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pentru regularizarea situaţiei emise în
conformitate cu legislaţia în materie
vamală, a măsurii de diminuare a
pierderii fiscale stabilite prin dispoziţie
de măsuri, precum şi împotriva
deciziei
de
reverificare,
se
soluţionează de către structurile
specializate
de
soluţionare
a
contestaţiilor.

(2)

Structura specializată de
soluţionare a contestaţiilor din cadrul
direcţiilor generale regionale ale
finanţelor publice în a căror rază
teritorială îşi au domiciliul fiscal
contestatarii este competentă pentru
soluţionarea contestaţiilor ce au ca
obiect:

a)

creanţe fiscale în cuantum
de până la 5 milioane lei;

b)

măsura de diminuare a
pierderii fiscale în cuantum de până la
5 milioane lei şi deciziile de
reverificare, cu excepţia celor pentru
care competenţa de soluţionare
aparţine direcţiei generale prevăzute la
alin. (5).

(3)

Structura specializată de
soluţionare a contestaţiilor din cadrul
Direcţiei Generale de Administrare a
Marilor Contribuabili este competentă
să soluţioneze contestaţiile formulate
de marii contribuabili ce au ca obiect:

a)

creanţe fiscale în
cuantum de până la 5 milioane lei, cu
excepţia celor emise în conformitate
cu legislaţia în materie vamală pentru
care competenţa de soluţionare
aparţine direcţiei generale prevăzute la
alin. (5);

b)

măsura

de

44

diminuare a pierderii fiscale
cuantum de până la 5 milioane lei.

în

(4)

Contestaţiile formulate
de contribuabilii nerezidenţi care nu au
pe teritoriul României un sediu
permanent ce au ca obiect creanţe
fiscale în cuantum de până la 5
milioane lei se soluţionează de
structura specializată de soluţionare a
contestaţiilor din cadrul direcţiilor
generale regionale ale finanţelor
publice/Direcţia
Generală
de
Administrare a Marilor Contribuabili
competentă
pentru
administrarea
creanţelor respectivului contribuabil
nerezident. In cazul în care competenţa
de administrare a creanţelor datorate
de contribuabilul nerezident revine
Direcţiei Generale de Administrare a
Marilor Contribuabili, iar contestaţiile
au ca obiect creanţe fiscale în cuantum
de 5 milioane lei sau mai mare,
competenţa
de
soluţionare
a
contestaţiilor revine direcţiei generale
prevăzute la alin. (5).

(5)

Direcţia generală de
soluţionare a contestaţiilor din cadrul
A.N.A.F. este competentă pentru
soluţionarea contestaţiilor care au ca
obiect:

a)

creanţe fiscale în
cuantum de 5 milioane lei sau mai
mare;

b)

măsura
de
diminuare a pierderii fiscale în
cuantum de 5 milioane lei sau mai
mare;

c)

decizia
de
reverificare, în cazul contestaţiilor
formulate de marii contribuabili;
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d)

creanţe fiscale şi
măsura de diminuare a pierderii fiscale
indiferent de cuantum, precum şi
decizia de reverificare, în cazul
contestaţiilor
formulate
de
contribuabili împotriva actelor emise
de organele fiscale din aparatul central
al A.N.A.F.

e)

deciziile
de
regularizare emise în conformitate cu
legislaţia în materie vamală, în cazul
contestaţiilor formulate de marii
contribuabili, indiferent de cuantum.

(6)

Contestaţiile formulate
împotriva altor acte administrative
fiscale decât cele prevăzute la alin. (1)
se soluţionează de către organele
fiscale emitente.

(7)

Competenţa
de
soluţionare a contestaţiilor formulate
împotriva actelor administrative fiscale
se poate delega altui organ de
soluţionare, în condiţiile stabilite prin
ordinul
preşedintelui
Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală.
Contestatorul şi persoanele introduse
în procedura de soluţionare a
contestaţiei sunt informaţi cu privire la
schimbarea competenţei de soluţionare
a contestaţiei.

(8)

Contestaţiile formulate
împotriva actelor administrative fiscale
emise de organele fiscale locale se
soluţionează de către aceste organe
fiscale.

(9)

Contestaţiile formulate
împotriva actelor administrative fiscale
emise de alte autorităţi publice care,
potrivit legii, administrează creanţe
fiscale se soluţionează de către aceste

46

autorităţi.”

100.

12.

La articolul 336
alineatul (1), litera i) se modifică şi va
avea următorul cuprins:
,,i) nerespectarea de către instituţiile de
credit, precum şi de alte persoane care
transmit informaţii către Oficiul
Naţional de Prevenire şi Combatere a
Spălării Banilor, a oricărei obligaţii
privind
furnizarea
informaţiilor
potrivit
art.
61,
precum
şi
nerespectarea de către bănci a
obligaţiilor de decontare prevăzute la
art. 172”;

NEMODIFICAT

101.

13.

La articolul 347,
după alineatul (1) se introduce un nou
alineat, alin. (2), cu următorul cuprins:
”(2) Cauzele de întrerupere sau
suspendare a termenului de prescripţie
se supun legii în vigoare la data la care
acestea au intervenit.”

NEMODIFICAT

102.

14.
La articolul 352,
după alineatul (3) se introduc opt noi
alineate, alin. (4) - (11), cu următorul
cuprins:
”(4) Prin excepţie de la prevederile
alin. (1) şi (2), executările silite în curs
la data intrării în vigoare a prezentei
legi se continuă potrivit dispoziţiilor
prezentului cod, actele îndeplinite
anterior rămânând valabile.

NEMODIFICAT

(5)

Prin excepţie de la
prevederile alin. (1) şi (2), dispoziţiile
art. 6, art. 8, art. 13 şi art. 133 se aplică
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şi procedurilor de administrare în
derulare la data de 1 ianuarie 2016.

(6)

Taxele prevăzute la art.
52 se aplică pentru cererile de
emitere/modificare a unui acord de
preţ în avans sau soluţie fiscală
individuală anticipată, după caz,
depuse după data de 1 ianuarie 2016.

(7)

Prevederile art. 129 se
aplică pentru refacerea inspecţiei
fiscale dispusă prin decizii de
soluţionare a contestaţiilor emise după
data de 1 ianuarie 2016.

(8)

Prevederile art. 186-209
se aplică şi pentru obligaţiile fiscale
pentru care au fost acordate eşalonări
la plată până la data de 1 ianuarie
2016.

(9)

Prevederile art. 213 alin.
(7) se aplică şi măsurilor asigurătorii
aplicate înainte de 1 ianuarie 2016. în
acest caz, termenele de 6 luni sau 1 an
încep să curgă de la 1 ianuarie 2016.

(10)

Prevederile art. 278
alin. (2) se aplică cererilor de
suspendare a executării actului
administrativ fiscal depuse după data
de 1 ianuarie 2016, precum şi cererilor
de suspendare în curs de soluţionare la
această dată.

(11)

Prevederile art. 278
alin. (4) se aplică pentru cererile de
suspendare a executării actului
administrativ fiscal admise de instanţa
judecătorească după 1 ianuarie 2016.”
103. Art. III. - (1) în tot cuprinsul
Capitolului I al Titlului X din Legea
nr. 207/2015 privind Codul de

NEMODIFICAT
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procedură
fiscală,
termenul
„precauţie” se înlocuieşte cu sintagma
„diligenţă fiscală”.
(2) Sintagma ”ordin comun al
ministrului dezvoltării regionale şi
administraţiei publice şi al ministrului
finanţelor publice” din cuprinsul art.
11 alin. (9), art. 24 alin. (3) lit.

b)

, art. 26 alin. (9) lit. b), art. 46
alin. (8), art. 47 alin. (9), art. 79 alin.
(5), art. 80 lit. b), art. 101 alin. (2) lit.
b), art. 150 alin. (5) lit. b), art. 153
alin. (3) lit. b), art. 154 alin. (2) lit. b),
art. 164 alin. (6) lit. b), art. 247 alin.
(5) lit. b), art. 253 alin. (6) lit. b) şi art.
342 alin. (2) din Legea nr. 207/2015
privind Codul de procedură fiscală, se
înlocuieşte cu sintagma ’’ordin al
ministrului dezvoltării regionale şi
administraţiei publice, cu avizul
Ministerului Finanţelor Publice”.

104. Art. IV. - (1) Prezenta ordonanţă de
urgenţă intră în vigoare la 1 ianuarie
2016.

NEMODIFICAT

(2)

Prevederile art. 272 din
Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, astfel cum au fost
modificate prin prezenta ordonanţă de
urgenţă, se aplică contestaţiilor depuse
după data de 1 ianuarie 2016.

(3)

Contestaţiile
depuse
anterior datei de 1 ianuarie 2016 se
soluţionează de către organele de
soluţionare competente la data la care
acestea au fost depuse.
105. Art. V. - Legea nr. 207/2015 privind

NEMODIFICAT
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Codul de procedură fiscală, publicată
în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 547 din 23 iulie 2015, se
va republica în Monitorul Oficial al
Romaniei Partea I, după aprobarea
prin lege a prezentei ordonanţe de
urgenţă, dându-se textelor o nouă
numerotare.
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ANEXA 2
AMENDAMENTE RESPINSE
Nr. crt.

1.

Text Ordonanţă de urgenţă a Guvernului
nr.50/2015 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.227/2015 privind
Codul fiscal şi a Legii nr.207/2015 privind
Codul de procedură fiscală

Text Senat

3.
La articolul I, după punctul 11 se
introduce un nou punct, pct.111, cu
următorul cuprins:
La articolul 80 alineatul
„111.
(2), litera d) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
d)
persoanele fizice autorizate şi
întreprinderile individuale, precum şi
persoanele fizice care exercită profesii
liberale şi asocierile fără personalitate
juridică constituite între persoane fizice,
persoanele fizice care dețin capacitatea de a
încheia contracte individuale de muncă în
calitate de angajator, care au, potrivit legii,
personal angajat pe bază de contract
individual de muncă.”

Amendamente propuse la
Camera Deputaților

MOTIVAȚIE

3. La articolul I, după punctul 11 se
introduce un nou punct, pct.111, cu
următorul cuprins:
La
articolul
80
„111.
alineatul (2), litera d) se modifică şi va
avea următorul cuprins:
d) persoanele fizice
autorizate şi întreprinderile individuale,
precum şi persoanele fizice care exercită
profesii liberale şi asocierile dintre acestea
fără personalitate juridică
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