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RAPORT
asupra proiectului de Lege privind Codul fiscal

Cu adresa nr. 722 din 3 decembrie 2003, Biroul Permanent, conform art.89
şi 107 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, a sesizat, în procedură de urgenţă,
pentru examinare şi avizare în fond,  Comisia pentru buget, finanţe şi bănci cu
proiectul de Lege privind Codul fiscal.

La întocmirea raportului s-au avut în vedere avizul Comisiei pentru politică
economică, reformă şi privatizare, avizul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi,
avizul Consiliului Legislativ precum şi avizul Consiliului Economic şi Social.

La lucrările comisiei au participat 24 deputaţi, din totalul de 25 membri ai
comisiei.

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare armonizarea legislaţiei
interne cu legislaţia fiscală a Uniunii Europeane, precum şi asigurarea concordanţei
cu acordurile fiscale internaţionale la care România este parte.

În urma examinării proiectului de Lege privind Codul fiscal, în şedinţa din
08 decembrie 2003, comisia a hotărât, cu o abţinere şi un vot contra, elaborarea unui
raport cu amendamente,  prezentate în Anexele 1 şi 2.

La lucrările comisiei au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile
art.51 şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Ministerului
Finanţelor Publice, care au susţinut forma rezultată din prezentul raport.

Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din data de 25
noiembrie 2003.

Prezentul proiect de Lege, prin natura reglementării, face parte din
categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,
Prof. dr. Florin Georgescu

SECRETAR,
Dr. Daniel Ionescu

              Experţi parlamentari:
              Bărdiţă Mariana
               Măţan Ofelia



               Onete Alexandru
               Popescu Luminiţa



ANEXA 1

AMENDAMENTE ADMISE
asupra proiectului de Lege privind Codul Fiscal

Nr.
crt.

Text iniţial Amendament propus Motivare

1. TITLUL I
DISPOZIŢII GENERALE

CAPITOLUL I
SCOPUL ŞI SFERA DE CUPRINDERE A

CODULUI FISCAL
Scopul şi sfera de cuprindere a Codului fiscal

Art.1alin.(1)

(1) Prezentul cod asigură cadrul legal pentru impozitele
şi taxele prevăzute la art.2, care sunt venituri la bugetul
de stat şi bugetele locale, precizând contribuabilii care
trebuie să plătească aceste impozite şi taxe, precum şi
modul de calcul şi de plată a acestora. Prezentul cod
cuprinde procedura de modificare a acestor impozite şi
taxe. De asemenea, autorizează Ministerul Finanţelor
Publice să elaboreze norme metodologice, instrucţiuni şi
ordine  în aplicarea prezentului cod şi al Convenţiilor de
evitare a dublei impuneri .

TITLUL I
DISPOZIŢII GENERALE

CAPITOLUL I
SCOPUL ŞI SFERA DE CUPRINDERE A

CODULUI FISCAL
Scopul şi sfera de cuprindere a Codului fiscal

Alineatul (1) al articolului 1 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
(1) Prezentul cod stabileşte cadrul legal pentru
impozitele şi taxele prevăzute la art.2, care constituie
venituri la bugetul de stat şi bugetele locale, precizează
contribuabilii care trebuie să plătească aceste impozite şi
taxe, precum şi modul de calcul şi de plată a acestora.
Prezentul cod cuprinde procedura de modificare a acestor
impozite şi taxe. De asemenea, autorizează Ministerul
Finanţelor Publice să elaboreze norme metodologice,
instrucţiuni şi ordine  în aplicarea prezentului cod şi al
Convenţiilor de evitare a dublei impuneri.

Autori:
- dep. Florin Georgescu � PSD;
- dep. Ionescu Daniel � PRM;
- dep. Nicolaescu Eugen � PNL

Pentru claritatea textului..
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Nr.
crt.

Text iniţial Amendament propus Motivare

2. Art.1 alin.(5)

(5) Orice măsură de natură fiscală care constituie ajutor
de stat se acordă potrivit dispoziţiilor Legii nr.143/1999
privind ajutorul de stat, cu modificările şi completările
ulterioare.

Alineatul (5) al articolului 1 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
(5) Orice măsură de natură fiscală care constituie ajutor
de stat se acordă potrivit dispoziţiilor legale.

Autor: - dep. Daniel Ionescu - PRM

În vederea asigurării stabilităţii
prevederilor prezentului cod a
fost necesară eliminarea
trimiterilor exprese a
numărului de acte normative.

3. Impozitele şi taxele reglementate de Codul fiscal
Art.2 lit.c)
Impozitele şi taxele reglementate prin prezentul cod sunt
următoarele:
���..
c) impozitul pe venituri ale microîntreprinderilor;

Impozitele şi taxele reglementate de Codul fiscal
Litera c) a articolului 2 va avea următorul cuprins:
Impozitele şi taxele reglementate prin prezentul cod sunt
următoarele:
���..
c) impozitul pe veniturile microîntreprinderilor;

Autor: dep. Daniel Ionescu � PRM

Pentru corectitudinea
formulării.

4. CAPITOLUL II
INTERPRETAREA ŞI MODIFICAREA CODULUI

FISCAL
Principiile fiscalităţii

Art.3 lit.a)

Impozitele şi taxele reglementate de prezentul cod se
bazează pe următoarele principii:
   a) neutralitatea măsurilor fiscale în raport cu diferitele
categorii de investitori şi capitaluri, asigurând condiţii
egale investitorilor, capitalului român şi străin;

CAPITOLUL II
INTERPRETAREA ŞI MODIFICAREA CODULUI

FISCAL
Principiile fiscalităţii

Litera a) a articolului 3 se completează şi va avea
următorul cuprins:
Impozitele şi taxele reglementate de prezentul cod se
bazează pe următoarele principii:
   a) neutralitatea măsurilor fiscale în raport cu diferitele
categorii de investitori şi capitaluri, cu forma de
proprietate, asigurând condiţii egale investitorilor,
capitalului român şi străin;

Autor: dep. Eugen Nicolaescu � PNL

Completarea textului este
necesară pentru a acoperi toate
aspectele
(investitori, activităţi, forme de
proprietate)
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Nr.
crt.

Text iniţial Amendament propus Motivare

5. Art.3 lit.b)

  b) certitudinea impunerii, prin cuprinderea de norme
juridice clare, care să nu conducă la interpretări arbitrare,
iar termenele, modalitatea şi sumele de plată să fie clare
pentru fiecare plătitor, respectiv aceştia  sa poată urmări
şi înţelege sarcina fiscală ce le revine, precum şi să poată
analiza uşor influenţa deciziilor lor de management
financiar asupra sarcinii  lor fiscale;

Litera b) a articolului 3 se completează şi va avea
următorul cuprins:
b) certitudinea impunerii, prin cuprinderea de norme
juridice clare, care să nu conducă la interpretări arbitrare,
iar termenele, modalitatea şi sumele de plată să fie precis
stabilite pentru fiecare plătitor, respectiv aceştia  sa
poată urmări şi înţelege sarcina fiscală ce le revine,
precum şi să poată determina influenţa deciziilor lor de
management financiar asupra sarcinii  lor fiscale;

Autor: dep. Florin Georgescu � PSD.

Pentru corectitudinea
formulării.

6. Art.3 lit.c)

  c) echitatea fiscală  la nivelul persoanelor fizice, prin
impunerea diferită a veniturilor, în funcţie de mărimea
acestora, în aşa fel ca sarcina fiscală să fie egală;

Litera c) a articolului 3 se completează şi va avea
următorul cuprins:
c) echitatea fiscală  la nivelul persoanelor fizice, prin
impunerea diferită a veniturilor, în funcţie de mărimea
acestora;

Autori:
- dep. Florin Georgescu � PSD;
- dep. Tudor Mohora - PSD

S-au eliminat cuvintele �în aşa
fel ca sarcina fiscală să fie
egală�, întrucât atâta timp cât
se menţin cote progresive de
impozitare a veniturilor
persoanelor fizice (art.43)
sarcina fiscală nu poate să fie
egală.

7. Art.3 lit.d)

d) eficienţa impunerii  prin asigurarea stabilităţii pe
termen lung a prevederilor codului fiscal, astfel încât
aceste prevederi să nu conducă la efecte retroactive
defavorabile pentru societăţi, în raport cu impozitarea în
vigoare la data adoptării de către aceştia a unor decizii
investiţionale majore.

Litera d) a articolului 3 se completează şi va avea
următorul cuprins:
d) eficienţa impunerii  prin asigurarea stabilităţii pe
termen lung a prevederilor codului fiscal, astfel încât
aceste prevederi sa nu conducă la efecte retroactive
defavorabile pentru persoane fizice şi juridice, în raport
cu impozitarea în vigoare la data adoptării de către
aceştia a unor decizii investiţionale majore.
Autori:
- dep. Florin Georgescu � PSD;
- dep. Tudor Mohora - PSD

Textul propus corelează
aplicarea principiului pentru
toţi contribuabilii.
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Nr.
crt.

Text iniţial Amendament propus Motivare

8. CAPITOLUL III
DEFINIŢII

Definiţii ale termenilor comuni
Art.7 pct.5

asociere fără personalitate juridică - orice asociere în
participaţiune, grup de interes economic, societate civilă
sau altă entitate care nu este o persoană impozabilă
distinctă în înţelesul impozitului pe venit şi pe profit,
conform prevederilor normelor.

CAPITOLUL III
DEFINIŢII

Definiţii ale termenilor comuni
Punctul 5 al articolului 7 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
asociere fără personalitate juridică - orice asociere în
participaţiune, grup de interes economic, societate civilă
sau altă entitate care nu este o persoană impozabilă
distinctă în înţelesul impozitului pe venit şi pe profit,
conform normelor emise în aplicare.

Autor:
- dep. Florin Georgescu - PSD
- dep. Ionescu Daniel � PRM

Pentru conciziunea textului.

9. Art.7 pct.6

6. autoritate fiscală competentă - organul fiscal din
cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi serviciile de
specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale,
după caz, care au responsabilităţi fiscale,  identificate
astfel în norme.

Punctul 6 al articolului 7 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
6. autoritate fiscală competentă - organul fiscal din
cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi serviciile de
specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale,
după caz, care au responsabilităţi fiscale.

Autor: Comisia pentru buget, finanţe şi bănci

Pentru claritatea textului.

10. Definiţia sediului permanent
Art.8 alin.(2)

(2) Un sediu permanent presupune un loc de conducere,
sucursală, birou, fabrică, magazin, atelier, precum şi o
mină, un puţ de ţiţei sau gaze, carieră sau alte locuri de
extracţie a resurselor naturale.

Definiţia sediului permanent
Alineatul (2) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

(2) Un sediu permanent presupune un loc de conducere,
sucursală, birou, fabrică, magazin, atelier, precum şi o
mină, un puţ de ţiţei sau gaze, o carieră sau alte locuri de
extracţie a resurselor naturale.

Autor: - dep. Florin Georgescu � PSD

Pentru claritatea textului.
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Nr.
crt.

Text iniţial Amendament propus Motivare

11. CAPITOLUL IV
REGULI DE APLICARE GENERALĂ

Venituri în natură
Art.10 alin.(2)

(2) În cazul venitului în natură, suma venitului este egală
cu preţul de piaţă pentru bunul sau serviciul respectiv.

CAPITOLUL IV
REGULI DE APLICARE GENERALĂ

Venituri în natură
Alineatul (2) al articolului 10 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
(2) În cazul venitului în natură, valoarea acestuia se
stabileşte pe baza cantităţii şi a preţului de piaţă pentru
bunurile sau serviciile respective.

Autor: dep. Florin Georgescu � PSD.

Idem.

12. Venituri obţinute din România
Art.12

Următoarele venituri sunt considerate ca fiind obţinute
din România, indiferent dacă veniturile sunt primite în
România sau în străinătate, sub formă de:

a) venituri atribuibile unui sediu permanent
în România;

b) venituri din activităţi dependente
desfăşurate în România;

c) dividendele de la o persoană juridică
română;

d) dobânzile de la un rezident;
e) dobânzile de la un nerezident care are un

sediu permanent în România, dacă dobânda este o
cheltuială a sediului permanent;

f) redevenţele de la un rezident;
g) redevenţele de la un nerezident care are un

sediu permanent în România, dacă redevenţa este o
cheltuială a sediului permanent;

Venituri obţinute din România
Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Următoarele venituri sunt considerate ca fiind obţinute
din România, indiferent dacă sunt primite în România
sau în străinătate, sub formă de:

a) venituri atribuibile unui sediu permanent
în România;

b) venituri din activităţi dependente
desfăşurate în România;

c) dividende de la o persoană juridică
română;

d) dobânzi de la un rezident;
e) dobânzi de la un nerezident care are un

sediu permanent în România, dacă dobânda este o
cheltuială a sediului permanent;

f) redevenţe de la un rezident;
g) redevenţe de la un nerezident care are un

sediu permanent în România, dacă redevenţa este o
cheltuială a sediului permanent;

Idem.
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Nr.
crt.

Text iniţial Amendament propus Motivare

h) venituri din proprietăţi imobiliare situate
în România, inclusiv veniturile din  exploatarea
resurselor naturale situate în România, venituri din
folosirea proprietăţii imobiliare situate în  România şi
venituri din transferul dreptului de proprietate asupra
proprietăţilor imobiliare situate în România;

i) venituri din transferul titlurilor de
participare la o persoană juridică, dacă persoană juridică
este o persoană juridică română sau dacă cea mai mare
parte a valorii mijloacelor fixe ale persoanei juridice,
direct sau prin una sau mai multe persoane juridice,
reprezintă proprietăţi imobiliare situate în România;

j) venituri din pensii primite de la bugetul
asigurărilor sociale sau de la bugetul de stat;

k) venituri din servicii prestate în România;
l) venituri din prestarea de servicii de

management,  de intermediere, sau de consultanţă în
orice domeniu, dacă aceste venituri sunt obţinute de la un
rezident sau dacă veniturile respective sunt cheltuieli ale
unui sediu permanent în România;

m) venituri reprezentând remuneraţii primite
de nerezidenţii ce au calitatea de administrator, fondator
sau membru al consiliului de administraţie al unei
persoane juridice române;

n) comisioanele de la un rezident;
o) comisioanele de la un nerezident care are

un sediu permanent în România, dacă comisionul este o
cheltuială a sediului permanent;

p) venituri din activităţi sportive şi de
divertisment desfăşurate în România, indiferent dacă
veniturile sunt primite  de către persoanele care participă
efectiv la asemenea activităţi sau de către alte persoane;

h) venituri din proprietăţi imobiliare situate
în România, inclusiv veniturile din  exploatarea
resurselor naturale situate în România, venituri din
folosirea proprietăţii imobiliare situate în  România şi
venituri din transferul dreptului de proprietate asupra
proprietăţilor imobiliare situate în România;

i) venituri din transferul titlurilor de
participare la o persoană juridică, dacă persoană juridică
este o persoană juridică română sau dacă cea mai mare
parte a valorii mijloacelor fixe ale persoanei juridice,
direct sau prin una sau mai multe persoane juridice,
reprezintă proprietăţi imobiliare situate în România;

j) venituri din pensii primite de la bugetul
asigurărilor sociale sau de la bugetul de stat;

k) venituri din servicii prestate în România;
l) venituri din prestarea de servicii de

management,  de intermediere, sau de consultanţă în
orice domeniu, dacă aceste venituri sunt obţinute de la un
rezident sau dacă veniturile respective sunt cheltuieli ale
unui sediu permanent în România;

m) venituri reprezentând remuneraţii primite
de nerezidenţii ce au calitatea de administrator, fondator
sau membru al consiliului de administraţie al unei
persoane juridice române;

n) comisioane de la un rezident;
o) comisioane de la un nerezident care are un

sediu permanent în România, dacă comisionul este o
cheltuială a sediului permanent;

p) venituri din activităţi sportive şi de
divertisment desfăşurate în România, indiferent dacă
veniturile sunt primite  de către persoanele care participă
efectiv la asemenea activităţi sau de către alte persoane;
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Nr.
crt.

Text iniţial Amendament propus Motivare

q) venituri din transportul internaţional
aerian, naval, feroviar sau rutier,  care se desfăşoară între
România şi un  stat străin;

r) venituri din  premii acordate la concursuri
organizate în România;

s) venituri obţinute la  jocurile de noroc
practicate în România;

t) orice alte venituri obţinute dintr-o
activitate desfăşurată în România.

q) venituri din transportul internaţional
aerian, naval, feroviar sau rutier,  care se desfăşoară între
România şi un  stat străin;

r) venituri din  premii acordate la concursuri
organizate în România;

s) venituri obţinute la  jocurile de noroc
practicate în România;

t) orice alte venituri obţinute dintr-o
activitate desfăşurată în România.

Autori:
- dep. Florin Georgescu � PSD
- dep. Daniel Ionescu � PRM

13. TITLUL II
IMPOZITUL PE PROFIT

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE

Scutiri
Art.15 alin.(1)

(1) Sunt scutiţi de la plata impozitului pe profit următorii
contribuabili:
 a) trezoreria statului;
 b) instituţiile publice, pentru fondurile publice, inclusiv
pentru veniturile proprii şi disponibilităţile realizate şi
utilizate potrivit Legii nr.500/2002 privind finanţele
publice, cu modificările ulterioare, şi Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.45/2003 privind finanţele
publice  locale, dacă legea nu prevede altfel;
 c) persoanele juridice române care plătesc impozitul pe
veniturile microîntreprinderilor în conformitate cu
prevederile Titlului IV;

TITLUL II
IMPOZITUL PE PROFIT

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE

Scutiri
Alineatul (1) al articolului 15 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
(1) Sunt scutiţi de la plata impozitului pe profit următorii
contribuabili:
 a) trezoreria statului;
 b) instituţiile publice, pentru fondurile publice, inclusiv
pentru veniturile proprii şi disponibilităţile realizate şi
utilizate potrivit legii;

 c) persoanele juridice române care plătesc impozitul pe
veniturile microîntreprinderilor în conformitate cu
prevederile cuprinse în Titlul IV din prezentul cod;

În vederea asigurării stabilităţii
prevederilor prezentului cod a
fost necesară eliminarea
trimiterilor exprese a
numărului de acte normative.
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Nr.
crt.

Text iniţial Amendament propus Motivare

 d) fundaţiile  române constituite ca urmare a unui legat;
 e) cultele religioase, pentru veniturile obţinute din
activităţi economice care sunt utilizate pentru susţinerea
activităţilor cu scop caritabil;
 f) cultele religioase, pentru veniturile obţinute din
producerea şi valorificarea obiectelor şi produselor
necesare activităţii de cult, potrivit Legii nr.103/1992
privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru
producerea obiectelor de cult, cu modificările şi
completările ulterioare, şi pentru veniturile obţinute din
chirii, cu condiţia ca sumele respective să fie utilizate, în
anul curent sau în anii următori, pentru întreţinerea şi
funcţionarea unităţilor de cult, pentru lucrările de
construcţie, de reparaţie şi de consolidare a lăcaşurilor de
cult şi a clădirilor ecleziastice, pentru învăţământ şi
pentru acţiuni specifice cultelor religioase, inclusiv
veniturile din despăgubiri sub formă bănească, obţinute
ca urmare a măsurilor reparatorii prevăzute de legile
privind reconstituirea dreptului de proprietate;
 g) instituţiile de învăţământ particular acreditate, precum
şi cele autorizate, pentru veniturile utilizate, în anul
curent sau în anii următori, potrivit Legii învăţământului
nr.84/1995, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.174/2001 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea
finanţării învăţământului superior, cu modificările
ulterioare;
 h) asociaţiile de proprietari constituite ca persoane
juridice şi asociaţiile de locatari recunoscute ca asociaţii
de proprietari potrivit Legii locuinţei nr.114/1996,
republicată, cu  modificările şi completările ulterioare,
pentru veniturile obţinute din activităţile economice şi

 d) fundaţiile  române constituite ca urmare a unui legat;
 e) cultele religioase, pentru veniturile obţinute din
activităţi economice care sunt utilizate pentru susţinerea
activităţilor cu scop caritabil;
 f) cultele religioase, pentru veniturile obţinute din
producerea şi valorificarea obiectelor şi produselor
necesare activităţii de cult, potrivit legii, şi pentru
veniturile obţinute din chirii, cu condiţia ca sumele
respective să fie utilizate, în anul curent sau în anii
următori, pentru întreţinerea şi funcţionarea unităţilor de
cult, pentru lucrările de construcţie, de reparaţie şi de
consolidare a lăcaşurilor de cult şi a clădirilor
ecleziastice, pentru învăţământ şi pentru acţiuni specifice
cultelor religioase, inclusiv veniturile din despăgubiri sub
formă bănească, obţinute ca urmare a măsurilor
reparatorii prevăzute de legile privind reconstituirea
dreptului de proprietate;

 g) instituţiile de învăţământ particular acreditate, precum
şi cele autorizate, pentru veniturile utilizate, în anul
curent sau în anii următori, potrivit legii;

h) asociaţiile de proprietari constituite ca persoane
juridice şi asociaţiile de locatari recunoscute ca asociaţii
de proprietari potrivit legii, pentru veniturile obţinute din
activităţile economice şi  care sunt sau urmează a fi
utilizate pentru îmbunătăţirea utilităţilor şi a eficienţei
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Nr.
crt.

Text iniţial Amendament propus Motivare

care sunt sau urmează a fi utilizate pentru îmbunătăţirea
utilităţilor şi a eficienţei clădirii, pentru întreţinerea şi
repararea proprietăţii comune;
 i) Fondul de garantare a depozitelor  în sistemul bancar,
constituit potrivit Ordonanţei Guvernului nr.39/1996
privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare
a depozitelor în sistemul bancar, republicată;
 j) Fondul de compensare a investitorilor, înfiinţat
potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/2002
privind valorile mobiliare, serviciile de investiţii
financiare şi pieţele reglementate, cu modificările şi
completările ulterioare.

clădirii, pentru întreţinerea şi repararea proprietăţii
comune;

 i) Fondul de garantare a depozitelor  în sistemul bancar,
constituit potrivit legii;

 j) Fondul de compensare a investitorilor, înfiinţat
potrivit legii.

Autor: dep. Daniel Ionescu � PRM.

14. Art.15 alin.(3)

(3) Organizaţiile non-profit, organizaţiile sindicale şi
organizaţiile patronale sunt scutite de la plata impozitului
pe profit şi pentru veniturile din activităţi economice
realizate până la nivelul echivalentului în lei a 15.000
Euro, realizat într-un an fiscal, dar nu mai mult de 10%
din veniturile totale scutite de la plata impozitului pe
profit prevăzută la alin.(2).
Organizaţiile prevăzute la alin.(3) datorează impozit pe
profit pentru partea din profitul impozabil ce corespunde
veniturilor, altele decât cele prevăzute la alin.(2) sau (3),
impozit calculat prin aplicarea cotei prevăzute la art.17
alin.(1) sau art.18, după caz.

Alineatul (3) al articolului 15 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
(3) Organizaţiile non-profit, organizaţiile sindicale şi
organizaţiile patronale sunt scutite de la plata impozitului
pe profit şi pentru veniturile din activităţi economice
realizate până la nivelul echivalentului în lei a 15.000
Euro, într-un an fiscal, dar nu mai mult de 10% din
veniturile totale scutite de la plata impozitului pe profit
prevăzută la alin.(2).
Organizaţiile prevăzute în prezentul alineat datorează
impozit pe profit pentru partea din profitul impozabil ce
corespunde veniturilor, altele decât cele prevăzute la
alin.(2) sau în prezentul alineat, impozit calculat prin
aplicarea cotei prevăzute la art.17 alin.(1) sau art.18,
după caz.

Autor: Comisia pentru buget, finanţe şi bănci

Potrivit normelor de tehnică
legislativă.
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15. Impozit minim pentru baruri de noapte, cluburi de
noapte, discoteci, cazinouri şi pariuri sportive
Art.18.
Contribuabilii care desfăşoară activităţi de natura
barurilor de noapte, a cluburilor de noapte, discotecilor,
cazinourilor sau  pariurilor sportive şi la care  impozitul
pe profit aferent acestor activităţi este mai mic decât 5%
din veniturile realizate  din aceste activităţi, datorează un
impozit pe profit rezultat în urma aplicării cotei de 5%
asupra veniturilor rezultate din aceste activităţi.

Impozit minim pentru baruri de noapte, cluburi de
noapte, discoteci, cazinouri şi pariuri sportive
Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Contribuabilii care desfăşoară activităţi de natura
barurilor de noapte, a cluburilor de noapte, discotecilor,
cazinourilor sau  pariurilor sportive şi la care  impozitul
pe profit datorat pentru activităţile menţionate în
acest articol este mai mic decât 5% din veniturile
respective, sunt obligate la plata unui impozit de 5%
aplicat acestor venituri realizate.

Autor: dep. Florin Georgescu � PSD.

Reformulare pentru claritatea
textului.

16. CAPITOLUL II
CALCULUL PROFITULUI IMOPOZABIL

Reguli generale
Art.19 alin.(1)

(1) Profitul impozabil se calculează ca diferenţa între
veniturile realizate din orice sursă şi cheltuielile efectuate
în scopul realizării de venituri, dintr-un an fiscal, din care
se scad veniturile neimpozabile şi la care se adaugă
cheltuielile nedeductibile. La stabilirea profitului
impozabil se iau în calcul şi alte elemente similare
veniturilor şi cheltuielilor.

CAPITOLUL II
CALCULUL PROFITULUI IMOPOZABIL

Reguli generale

Alineatul 1 al articolului 19 se reformulează şi va avea
următorul cuprins:
(1) Profitul impozabil se calculează ca diferenţa între
veniturile realizate din orice sursă şi cheltuielile efectuate
în scopul realizării de venituri, dintr-un an fiscal, din care
se scad veniturile neimpozabile şi la care se adaugă
cheltuielile nedeductibile. La stabilirea profitului
impozabil se iau în calcul şi alte elemente similare
veniturilor şi cheltuielilor potrivit normelor de
aplicare.

Autor: dep. Daniel Ionescu � PRM.

Pentru evitarea neclarităţilor.
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17. Cheltuieli
Art.21 alin.(2) lit.e)

e) cheltuielile de transport şi cazare în ţară şi străinătate
efectuate de către administratori. De asemenea,  sunt
deductibile cheltuielile de transport şi cazare în ţară şi
străinătate efectuate de alţi prestatori de servicii potrivit
clauzelor contractuale, dacă sunt efectuate în interesul
activităţii pentru care contribuabilul este autorizat;

Cheltuieli
Litera e) a alineatului (2) al articolului 21, se modifică şi
va avea următorul cuprins:
e) cheltuielile de transport şi cazare în ţară şi străinătate
efectuate de către salariaţi şi administratori în cazul în
care contribuabilul realizează profit în exerciţiul
curent şi/sau din anii precedenţi.

Autor: dep. Florin Georgescu - PSD

Pentru limitarea efectuării
acestor cheltuieli în condiţiile
în care nu sunt resurse
financiare proprii.

18. Art.21 alin.(2) lit.i)

i) cheltuielile pentru marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi, participarea la
târguri şi expoziţii, la misiuni de afaceri, editarea de
materiale informative proprii;

Litera i) a alineatului (2) al articolului 21, se modifică şi
va avea următorul cuprins:
i) cheltuielile pentru marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi, participarea la
târguri şi expoziţii, la misiuni de afaceri, editarea de
materiale informative proprii, în cazul în care
contribuabilul realizează profit în exerciţiul curent
şi/sau în anii precedenţi.�

Autor: dep. Florin Georgescu - PSD

Idem.

19. Art.21 alin.(2) lit.m)

m) cheltuielile de  sponsorizare a bibliotecilor de drept
public, în scopul construcţiei de localuri, dotărilor,
achiziţiilor de tehnologie a informaţiei şi de documente
specifice, finanţării programelor de formare continuă a
bibliotecarilor, schimburilor de specialişti, burse de
specializare, participarea la congrese internaţionale;

Litera m) a alineatului (2) al articolului 21, se elimină.

Autor: dep. Florin Georgescu - PSD

Textul va fi preluat în
cuprinsul art.31 alin.(4).

20. Art.21 alin.(2) lit.n)
n)  taxele de înscriere, cotizaţiile şi contribuţiile datorate
către camerele de comerţ şi industrie, organizaţiile
sindicale şi organizaţiile patronale;

Litera n) a alineatului (2) al articolului 21 devine litera
m).

Autor: dep. Florin Georgescu - PSD

Pentru respectarea normelor de
tehnică legislativă.



12

Nr.
crt.

Text iniţial Amendament propus Motivare

21. Art.21 alin.(2) lit.o)

o) pierderile înregistrate, după data de 1 ianuarie 2007, la
scoaterea din evidenţă a creanţelor neîncasate, ca urmare
a închiderii procedurii de faliment, pe baza hotărârii
judecătoreşti prin care se atestă această situaţie.

Litera o) a alineatului (2) al articolului 21, devine litera
n) şi va avea următorul cuprins:
n) pierderile înregistrate, după data de 1 ianuarie 2007, la
scoaterea din evidenţă a creanţelor neîncasate, ca urmare
a închiderii procedurii de faliment a debitorilor, pe baza
hotărârii judecătoreşti prin care se atestă această situaţie.

Autori:
- dep. Florin Georgescu
- dep. Daniel Ionescu

Pentru o mai bună înţelegere a
prevederii.

22. Art.21 alin (3) lit.b)

b) suma cheltuielilor cu indemnizaţia de deplasare
acordată salariaţilor pentru deplasări în România şi în
străinătate, în limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit
pentru instituţiile publice;

Litera b) a alineatului (3) al articolului 21, se modifică şi
va avea următorul cuprins:
b) suma cheltuielilor cu indemnizaţia de deplasare
acordată salariaţilor pentru deplasări în România şi în
străinătate, în limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit
pentru instituţiile publice, în cazul în care
contribuabilul realizează profit în exerciţiul curent
şi/sau în anii precedenţi.
 Cheltuielile de transport, cazare şi indemnizaţia
acordată salariaţilor în cazul contribuabililor care
realizează pierdere în exerciţiul curent şi/sau din anii
precedenţi sunt limitate la nivelul legal stabilit pentru
instituţiile publice.

Autor: dep. Florin Georgescu - PSD

Limitarea cheltuielilor în
funcţie de nivelul resurselor
financiare proprii.

23. Art.21 alin.(3) lit.c)

c) cheltuielile sociale, în limita unei cote de până la  2%
aplicată asupra fondului de salarii realizat. Intră sub

Litera c) a alineatului (3) al articolului 21, se modifică şi
va avea următorul cuprins:
c) cheltuielile sociale, în limita unei cote de până la  2%
aplicată asupra fondului de salarii realizat. Intră sub

Pentru încurajarea satisfacerii
cu prioritate a acestor aspecte
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incidenţa acestei limite cheltuielile pentru funcţionarea
corespunzătoare a unor activităţi sau unităţi aflate în
administrarea contribuabililor: grădiniţe, creşe, servicii
de sănătate acordate în cazul bolilor profesionale şi ale
accidentelor de muncă până la internarea într-o unitate
sanitară, muzee, biblioteci, cantine, baze sportive,
cluburi, cămine de nefamilişti, precum şi pentru şcolile
pe care le au sub patronaj. În cadrul acestei limite pot fi
deduse şi cheltuielile reprezentând transportul  la şi de la
locul de muncă al salariaţilor, cadouri în bani sau în
natură oferite copiilor minori ai salariaţilor, cadouri în
bani sau în natură acordate salariatelor, costul prestaţiilor
pentru tratament şi odihnă pentru salariaţii proprii şi
pentru membrii de familie ai acestora, inclusiv
transportul, ajutoare pentru înmormântare, ajutoare
pentru naştere, ajutoare pentru salariaţii care au suferit
pierderi în gospodărie, ajutoare pentru  boli  grave sau
incurabile, proteze, şi contribuţia la fondurile de
intervenţie ale asociaţiei profesionale a minerilor,
ajutorarea copiilor din şcoli şi centre de plasament;

incidenţa acestei limite cu prioritate ajutoarele pentru
naştere, ajutoarele pentru înmormântare şi ajutoarele
pentru boli grave sau incurabile şi protezele, precum
şi cheltuielile pentru funcţionarea corespunzătoare a unor
activităţi sau unităţi aflate în administrarea
contribuabililor: grădiniţe, creşe, servicii de sănătate
acordate în cazul bolilor profesionale şi ale accidentelor
de muncă până la internarea într-o unitate sanitară,
muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, cămine
de nefamilişti, precum şi pentru şcolile pe care le au sub
patronaj. În cadrul acestei limite pot fi deduse şi
cheltuielile reprezentând transportul  la şi de la locul de
muncă al salariaţilor, cadouri în bani sau în natură oferite
copiilor minori ai salariaţilor, cadouri în bani sau în
natură acordate salariatelor, costul prestaţiilor pentru
tratament şi odihnă pentru salariaţii proprii şi pentru
membrii de familie ai acestora, inclusiv transportul,
ajutoare pentru salariaţii care au suferit pierderi în
gospodărie, şi contribuţia la fondurile de intervenţie ale
asociaţiei profesionale a minerilor, ajutorarea copiilor din
şcoli şi centre de plasament;

Autori:
- dep. Florin Georgescu - PSD
- dep. Minică Boajă � PSD.

sociale înaintea celorlalte
destinaţii.

24. Art.21 alin.(3) lit.f)

f) cheltuielile cu taxele şi cotizaţiile către organizaţiile
neguvernamentale  sau asociaţiile profesionale,   în limita
echivalentului în lei a 2.000 euro anual, altele decât cele
prevăzute la alin.2 lit.g) şi n);

Litera f) a alineatului (3) al articolului 21 va avea
următorul cuprins:
f) cheltuielile cu taxele şi cotizaţiile către organizaţiile
neguvernamentale  sau asociaţiile profesionale,   în limita
echivalentului în lei a 2.000 euro anual, altele decât cele
prevăzute la alin.2 lit.g) şi m);

Corelare cu nr.crt.20.
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Autor: dep.  Florin Georgescu - PSD
25. Art.21 alin.(3) lit.l), m) şi n) noi. După litera k) a alineatului (3) al articolului 21 se

introduc trei litere l), m) şi n) noi cu următorul cuprins:
l) cheltuielile pentru funcţionarea, întreţinerea şi
repararea locuinţelor de serviciu situate în localitatea
unde se află sediul social sau unde societatea are sedii
secundare, sunt deductibile în limita corespunzătoare
suprafeţelor construite prevăzute de legea locuinţei,
care se majorează din punct de vedere fiscal cu 10%.
  Diferenţa nedeductibilă trebuie recuperată de la
beneficiari, respectiv chiriaşi/locatari.

m) cheltuielile de funcţionare, întreţinere şi reparaţii
aferente unui sediu aflat în locuinţa proprietate
personală a unei persoane fizice, folosită şi în scop
personal sunt deductibile în limita corespunzătoare
suprafeţelor puse la dispoziţia societăţii în baza
contractelor încheiate între părţi, în acest scop.

n) cheltuielile de funcţionare, întreţinere şi reparaţii
aferente autoturismelor folosite de angajaţii cu funcţii
de conducere şi de administrare ai persoanei juridice
sunt deductibile limitat la cel mult un singur
autoturism aferent fiecărei persoane fizice cu astfel de
atribuţii.
 Pentru a fi deductibile fiscal cheltuielile cu parcul de
autoturisme trebuie justificate cu documente legale.

Autor: dep.  Florin Georgescu - PSD

Pentru limitarea folosirii
resurselor financiare ale
contribuabililor în scop
personal şi descurajarea
efectuării unor asemenea
cheltuieli.

26. Art.21 alin.(4) lit.e) Litera e) a alineatului (4) al articolului 21, se modifică şi
va avea următorul cuprins:
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e) cheltuielile făcute în favoarea participanţilor, altele
decât cele generate de plăţi pentru bunurile livrate sau
serviciile prestate  contribuabilului  la preţul de piaţă
pentru aceste bunuri sau servicii;

e) cheltuielile făcute în favoarea acţionarilor sau
asociaţilor, altele decât cele generate de plăţi pentru
bunurile livrate sau serviciile prestate  contribuabilului
la preţul de piaţă pentru aceste bunuri sau servicii;

Autori:
- dep. Daniel Ionescu � PRM;
- dep. Alexandru Mocanu � PD.

Alinierea la terminologia de
specialitate.

27. Art.21 alin.(4) lit.f)

f) cheltuielile înregistrate în contabilitate care nu au la
bază un document justificativ, potrivit Legii contabilităţii
nr.82/1991, republicată, prin care să se facă dovada
efectuării operaţiunii;

Litera f) a alineatului (4) al articolului 21, se modifică şi
va avea următorul cuprins:
f) cheltuielile înregistrate în contabilitate care nu au la
bază un document justificativ, potrivit legii, prin care să
se facă dovada efectuării operaţiunii sau intrării în
gestiune, după caz, potrivit normelor;

Autori:
- dep. Florin Georgescu � PSD;
- dep. Daniel Ionescu � PRM.

În vederea asigurării stabilităţii
prevederilor prezentului cod a
fost necesară eliminarea
trimiterilor exprese a
numărului de acte normative,
iar completarea vizează
respectarea regulilor de
gestiune a valorii materiale.

28. Art.21 alin.(4) lit.g)

g) cheltuielile înregistrate de societăţile agricole,
constituite în baza Legii nr.36/1991 privind societăţile
agricole şi alte forme de asociere în agricultură, pentru
dreptul de folosinţă a terenului agricol adus de membrii
asociaţi, peste cota de distribuţie din producţia realizată
din folosinţa acestuia, prevăzută în contractul de
societate sau asociere;

Litera g) a alineatului (4) al articolului 21, se modifică şi
va avea următorul cuprins:
g) cheltuielile înregistrate de societăţile agricole,
constituite în baza legii, pentru dreptul de folosinţă a
terenului agricol adus de membrii asociaţi, peste cota de
distribuţie din producţia realizată din folosinţa acestuia,
prevăzută în contractul de societate sau asociere;

Autor:- dep. Daniel Ionescu � PRM

În vederea asigurării stabilităţii
prevederilor prezentului cod a
fost necesară eliminarea
trimiterilor exprese a
numărului de acte normative

29. Art.21 alin.(4) lit.m) Litera m) a alineatului (4) al articolului 21, se modifică şi
va avea următorul cuprins:

Alinierea la terminologia
consacrată.
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m) cheltuielile cu serviciile de management, consultanţă,
asistenţă sau alte prestări de servicii, pentru care
beneficiarii nu pot justifica necesitatea prestării acestora
în scopul desfăşurării activităţii proprii şi pentru care nu
sunt încheiate contracte;

m) cheltuielile cu serviciile de management, consultanţă,
asistenţă sau alte prestări de servicii, pentru care
contribuabilii nu pot justifica necesitatea prestării
acestora în scopul desfăşurării activităţii proprii şi pentru
care nu sunt încheiate contracte;

Autor: dep. Florin Georgescu � PSD.

30. Art.21 alin.(4) lit.p)

p) cheltuielile de sponsorizare şi/sau mecenat efectuate
potrivit Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea, cu
modificările şi completările ulterioare.

Litera p) a alineatului (4) al articolului 21, se modifică şi
va avea următorul cuprins:
p) cheltuielile de sponsorizare şi/sau mecenat efectuate
potrivit legii.

Autor:  dep. Daniel Ionescu - PRM

În vederea asigurării stabilităţii
prevederilor prezentului cod a
fost necesară eliminarea
trimiterilor exprese a
numărului de acte normative.

31. Provizioane şi rezerve
Art.22 alin.(1) lit.h)

h) rezervele tehnice constituite de societăţile de asigurare
şi reasigurare,  potrivit prevederilor legale de organizare
şi funcţionare. Pentru contractele de asigurare cedate în
reasigurare, rezervele  se diminuează prin înregistrarea
lor la venituri, astfel încât nivelul acestora să acopere
partea de risc care rămâne în sarcina asigurătorului, după
deducerea reasigurării;

Provizioane şi rezerve
Litera h) a alineatului (1) al articolului 22 se modifică şi
va avea următorul cuprins:
h) rezervele tehnice constituite de societăţile de asigurare
şi reasigurare,  potrivit prevederilor legale de organizare
şi funcţionare. Pentru contractele de asigurare cedate în
reasigurare, rezervele  se diminuează astfel încât nivelul
acestora să acopere partea de risc care rămâne în sarcina
asigurătorului, după deducerea reasigurării;

Autor: Comisia pentru buget, finanţe şi bănci

Pentru corelare cu principiile
contabile.

32. Amortizarea fiscală
Art.24 alin.(4) lit.g) nouă

Amortizarea fiscală
Alineatul (4) al articolului 24 se completează cu o nouă
literă g) cu următorul conţinut:
g) casele de odihnă proprii, locuinţele de protocol,
navele, aeronavele, vasele de croazieră, altele decât
cele utilizate în scopul realizării veniturilor.

Pentru limitarea folosirii
resurselor financiare în alt scop
decât al realizării de venituri.
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Autor: dep. Florin Georgescu � PSD.

33. Art.24 alin.(11) lit.f)

f) mijloacele de transport pot fi amortizate şi în funcţie
de numărul de kilometri sau numărul de ore de zbor,
prevăzute în cărţile tehnice, pentru cele achiziţionate
după data de 1 ianuarie 2004.

Litera f) a alineatului (11) al articolului 24 se
reformulează, după cum urmează:
f) mijloacele de transport pot fi amortizate şi în funcţie
de numărul de kilometri sau numărul de ore de
funcţionare, prevăzute în cărţile tehnice, pentru cele
achiziţionate după data de 1 ianuarie 2004.
Autori:
- dep. Mircea Nicu Toader � PD;
- dep. Anca Daniela Boagiu � PD.

Textul iniţial prevedea ore de
zbor limitând practic această
prevedere numai pentru
avioane şi nu pentru orice
mijloc de transport.

34. Art.24 alin.(11) lit.g) şi h) noi Se completează alineatul (11) al articolului 24 cu două
litere g) şi h) noi, cu următorul conţinut:
g) pentru locuinţele de serviciu amortizarea este
deductibilă fiscal până la nivelul corespunzător
suprafeţei construite prevăzute de legea locuinţei;

h) numai pentru autoturismele folosite în condiţiile
prevederilor articolului 21 alineatul (3) litera n).

Autor: dep. Florin Georgescu � PSD.

Corelare cu amendamentul
adus la articolul 23 alin.(3)
litera n).

35. Art.24 alin.(17)

(17) În cazul unei imobilizări corporale cu o valoare de
intrare mai mică decât limita stabilită prin hotărâre a
Guvernului, contribuabilul poate opta să deducă
cheltuielile aferente imobilizării sau să recupereze aceste
cheltuieli prin deduceri de amortizare, potrivit
prevederilor prezentului articol.

Alineatul (17) al articolului 24 se reformulează, după
cum urmează:
(17) În cazul unei imobilizări corporale cu o valoare de
intrare mai mică decât limita stabilită prin hotărâre a
Guvernului, contribuabilul poate opta pentru deducerea
cheltuielilor aferente imobilizării sau pentru
recuperarea acestor cheltuieli prin deduceri de
amortizare, potrivit prevederilor prezentului articol.

Autor: Comisia pentru buget, finanţe şi bănci

Pentru claritatea textului.
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36. CAPITOLUL III
ASPECTE FISCALE INTERNAŢIONALE

Veniturile unui sediu permanent
Art.29 alin.(4)

(4) Înainte de a desfăşura  activitate printr-un sediu
permanent în România, reprezentantul legal al acestuia
trebuie să înregistreze sediul permanent la autoritatea
fiscală competentă.

CAPITOLUL III
ASPECTE FISCALE INTERNAŢIONALE

Veniturile unui sediu permanent
Alineatul 4 al articolului 29 se reformulează după cum
urmează:
(4) Înainte de a desfăşura  activitate printr-un sediu
permanent în România, reprezentantul legal al persoanei
juridice străine, prevăzute la alin.(1) trebuie să
înregistreze sediul permanent la autoritatea fiscală
competentă.
Autor: Comisia pentru buget, finanţe şi bănci

Se precizează exact la cine se
face referire.

37. Credit fiscal
Art.31 alin.(4)
(4) Contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte
de mecenat potrivit prevederilor Legii nr.32/1994 privind
sponsorizarea,  cu modificările şi completările ulterioare,
scad  din impozitul pe profit datorat sumele aferente,
dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) sunt  în limita a  3 �  din cifra de afaceri;
b) nu depăşeşte mai mult de 30% din impozitul pe profit
datorat. În cazul în care valoarea sponsorizărilor şi/sau
mecenatului este în limita de 3� din cifra de afaceri dar
depăşeşte  30% din impozitul pe profit datorat, sumele
respective se reportează în următorii 5 ani consecutivi, cu
respectarea  limitei de la lit.b), de la data înregistrării.

Credit fiscal
Alineatul (4) al articolului 31 va avea următorul cuprins:
(4) Contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte
de mecenat potrivit prevederilor legii privind
sponsorizarea şi legii bibliotecilor, scad  din impozitul
pe profit datorat sumele aferente, dacă sunt îndeplinite
cumulativ următoarele condiţii:
a) sunt  în limita a  3 �  din cifra de afaceri;
b) nu depăşeşte mai mult de 20% din impozitul pe profit
datorat.

Autor:
- dep. Florin Georgescu � PSD.
- dep. Daniel Ionescu - PRM

Pentru respectarea principiului
anualităţii, diminuarea
implicaţiilor bugetare negative.

38.

Art.31.alin.(5) nou

Articolul 31 se completează cu un alineat nou (5), cu
următorul conţinut:
(5) cheltuielile de  sponsorizare a bibliotecilor de
drept public, în scopul construcţiei de localuri,

Pentru tratament fiscal unitar
al cheltuielilor de sponsorizare
în raport cu beneficiarii
sponsorizării.
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dotărilor, achiziţiilor de tehnologie a informaţiei şi de
documente specifice, finanţării programelor de
formare continuă a bibliotecarilor, schimburilor de
specialişti, burse de specializare, participarea la
congrese internaţionale.

Autor: dep. Florin Georgescu � PSD.
39.

CAPITOLUL IV
REGULI SPECIALE APLICABILE

VÂNZĂRII/CESIONĂRII PROPRIETĂŢILOR
IMOBILIARE  ŞI TITLURILOR DE PARTICIPARE

Titlul Capitolului IV se modifică şi va avea următorul
cuprins:

CAPITOLUL IV
REGULI SPECIALE APLICABILE

VÂNZĂRII-CESIONĂRII PROPRIETĂŢILOR
IMOBILIARE  ŞI TITLURILOR DE PARTICIPARE

Autor: dep. Daniel Ionescu - PRM

Pentru corectă formulare.

40. Reguli speciale aplicabile vânzării/cesionării
proprietăţilor imobiliare şi titlurilor de participare
Art.33.

Reguli speciale aplicabile vânzării-cesionării
proprietăţilor imobiliare şi titlurilor de participare
În tot cuprinsul articolului 33 sintagma
�vânzării/cesionării� se înlocuieşte cu sintagma
�vânzării-cesionării�.

Autor: dep. Daniel Ionescu - PRM

Pentru corelare cu
amendamentul precedent.

41. CAPITOLUL V
PLATA IMPOZITULUI ŞI DEPUNEREA

DECLARAŢIILOR FISCALE
Plata impozitului
Art.34 alin.(3)

(3) Organizaţiile non-profit  au obligaţia de a  plăti
impozitul pe profit anual, până la data de 10 februarie,
inclusiv, a anului următor  celui pentru care se calculează
impozitul.

CAPITOLUL V
PLATA IMPOZITULUI ŞI DEPUNEREA

DECLARAŢIILOR FISCALE
Plata impozitului
Alineatul (3) al articolului 34 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
(3) Organizaţiile non-profit  au obligaţia de a  plăti
impozitul pe profit anual, până la data de 15 februarie,
inclusiv, a anului următor  celui pentru care se calculează
impozitul.

Pentru evitarea eventualelor
regularizări.
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Autor:  dep. Traian Dobre � PSD
42. Art.34 alin.(4)

(4) Contribuabilii care obţin venituri majoritare din
cultura cerealelor şi plantelor tehnice, pomicultură şi
viticultură au obligaţia de a  plăti impozitul pe profit
anual, până la data de 10 februarie, inclusiv, a anului
următor celui pentru care se calculează impozitul.

Alineatul (4) al articolului 34 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
(4) Contribuabilii care obţin venituri majoritare din
cultura cerealelor şi plantelor tehnice, pomicultură şi
viticultură au obligaţia de a  plăti impozitul pe profit
anual, până la data de 15 februarie, inclusiv, a anului
următor celui pentru care se calculează impozitul.

Autor:  dep. Traian Dobre � PSD

Idem.

43. Art.34 alin.(7)

(7) Contribuabilii care au definitivat până la 10 februarie
închiderea exerciţiului financiar anterior  depun
declaraţia anuală de impozit pe profit şi plătesc impozitul
pe profit aferent anului fiscal încheiat, până la 10
februarie inclusiv a anului următor.

Alineatul (7) al articolului 34 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
(7) Contribuabilii care au definitivat până la 15 februarie
închiderea exerciţiului financiar anterior  depun
declaraţia anuală de impozit pe profit şi plătesc impozitul
pe profit aferent anului fiscal încheiat, până la 15
februarie inclusiv a anului următor.
Autor:  dep. Traian Dobre � PSD

Idem.

44. Depunerea declaraţiilor de impozit pe profit
Art.35 alin.(1).

(1) Contribuabilii au obligaţia să depună o declaraţie
anuală de impozit pe profit până la termenul prevăzut
pentru depunerea situaţiilor financiare, cu excepţia
contribuabililor prevăzuţi la art.34 alin.(3), (4 ) şi (7),
care depun declaraţia anuală de impozit pe profit până la
10 februarie, inclusiv,  a anului următor. În cursul anului
fiscal, contribuabilii au obligaţia de a depune declaraţia
de impunere până la termenul de plată al impozitului pe

Alineatul (1) al articolului 35 se modifică şi va avea
următorul cuprins:

(1) Contribuabilii au obligaţia să depună o declaraţie
anuală de impozit pe profit până la termenul prevăzut
pentru depunerea situaţiilor financiare, cu excepţia
contribuabililor prevăzuţi la art.34 alin.(3), (4 ) şi (7),
care depun declaraţia anuală de impozit pe profit până la
15 februarie, inclusiv,  a anului următor. În cursul anului
fiscal, contribuabilii au obligaţia de a depune declaraţia
de impunere până la termenul de plată al impozitului pe

Corelare cu amendamentul
adus articolului precedent.
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profit, inclusiv. profit, inclusiv.

Autor:  dep. Traian Dobre - PSD
45. CAPITOLUL VII

DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE
Dispoziţii tranzitorii
Art.38 alin.(2)

(2) Contribuabilii care au efectuat cheltuieli cu investiţii
înainte de 1 iulie 2002, potrivit Ordonanţei Guvernului
nr.27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor
care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din
Munţii Apuseni şi în Rezervaţia "Delta Dunării",
republicată, cu modificările ulterioare, beneficiază în
continuare de deducerea din profitul impozabil a
cheltuielilor distinct evidenţiate, făcute cu investiţiile
respective, pentru o perioadă care nu poate depăşi  5 ani
de la începerea investiţiilor, iar în cazul celor din oraşul
Sulina, pentru o  perioadă care nu poate depăşi 10 ani.

CAPITOLUL VII
DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE

Dispoziţii tranzitorii
Alineatul (2) al articolului 38 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
(2) Contribuabilii care au efectuat cheltuieli cu investiţii
înainte de 1 iulie 2002 şi care continuă investiţiile
potrivit prevederii privind acordarea de facilităţi
persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele
localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia "Delta
Dunării",  beneficiază în continuare de deducerea din
profitul impozabil a cheltuielilor distinct evidenţiate,
făcute cu investiţiile respective, fără a depăşi data de 31
decembrie 2006.

Autor: dep. C-tin Selagea � PSD.

Pentru stimularea efectuării şi
continuării investiţiilor din
aceste zone cu potenţial
economic redus.

46. Art.38 alin.(12) lit.b)

b) veniturile realizate din aplicarea unei invenţii
brevetate în România, inclusiv din fabricarea produsului
sau aplicarea procesului, pe o perioadă de  5 ani de la
prima aplicare, calculaţi de la data începerii aplicării şi
cuprinşi în perioada de valabilitate a brevetului, potrivit
Legii nr.64/1991 privind brevetele de invenţie,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Litera b) a alineatul (12) a articolului 38 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
b) veniturile realizate din aplicarea unei invenţii
brevetate în România, inclusiv din fabricarea produsului
sau aplicarea procesului, pe o perioadă de  5 ani de la
prima aplicare, calculaţi de la data începerii aplicării şi
cuprinşi în perioada de valabilitate a brevetului, potrivit
legii;

Autor: dep. Daniel Ionescu � PRM

În vederea asigurării stabilităţii
prevederilor prezentului cod a
fost necesară eliminarea
trimiterilor exprese a
numărului de acte normative.



22

Nr.
crt.

Text iniţial Amendament propus Motivare

47. Art.38 alin.(13)

(13) Pentru investiţiile directe cu impact semnificativ în
economie, realizate până la data de 31 decembrie 2006,
potrivit Legii nr.332/2001 privind promovarea
investiţiilor directe cu impact semnificativ în economie,
cu modificările ulterioare, contribuabilii pot deduce o
cotă suplimentară  de 20% din valoarea acestora.
Deducerea se calculează în luna în care se realizează
investiţia. În situaţia în care se realizează pierdere fiscală,
aceasta se recuperează potrivit dispoziţiilor art.26. Pentru
investiţiile realizate se poate calcula amortizare
accelerată, cu excepţia investiţiilor în clădiri.
Contribuabilii care beneficiază de facilităţile prevăzute la
acest alineat nu pot aplica prevederile art.24 alin.(12).

Alineatul (13) al articolului 38 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
(13) Pentru investiţiile directe cu impact semnificativ în
economie, realizate până la data de 31 decembrie 2006,
potrivit legii, contribuabilii pot deduce o cotă
suplimentară  de 20% din valoarea acestora. Deducerea
se calculează în luna în care se realizează investiţia. În
situaţia în care se realizează pierdere fiscală, aceasta se
recuperează potrivit dispoziţiilor art.26. Pentru
investiţiile realizate se poate calcula amortizare
accelerată, cu excepţia investiţiilor în clădiri.
Contribuabilii care beneficiază de facilităţile prevăzute la
acest alineat nu pot aplica prevederile art.24 alin.(12).

Autor: dep. Daniel Ionescu - PRM

Idem.

48. TITLUL III
IMPOZITUL PE VENIT

CAPITOLUL II
VENITURI DIN ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE

Definirea veniturilor din activităţi independente
Art.47 alin.(3)

(3) Constituie venituri din profesii libere veniturile
obţinute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat,
notar, expert contabil, contabil autorizat, consultant de
plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii
asemănătoare, desfăşurate în mod independent, în
condiţiile legii.

TITLUL III
IMPOZITUL PE VENIT

CAPITOLUL II
VENITURI DIN ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE

Definirea veniturilor din activităţi independente
Alineatul (3) al articolului 47 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
(3) Constituie venituri din profesii libere veniturile
obţinute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat,
notar, expert contabil, contabil autorizat, consultant de
plasament în valori mobiliare, arhitect, arbitru
comercial sau a altor profesii asemănătoare, desfăşurate
în mod independent, în condiţiile legii.

Autor: dep. Florin Georgescu � PSD

Includerea în această categorie
de venit se impune întrucât şi
această profesie face parte din
categoria �profesiei libere�.
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49. CAPITOLUL III
VENITURI DIN SALARII

Definirea veniturilor din salarii
Art.56 alin.(4) lit.a)

  (4) Următoarele sume nu sunt incluse în veniturile
salariale şi nu sunt impozabile, în înţelesul impozitului pe
venit:
a) ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru pierderi
produse în gospodăriile proprii ca urmare a calamităţilor
naturale, ajutoarele pentru bolile grave şi incurabile,
ajutoarele pentru naştere, venituri reprezentând cadouri
pentru copiii minori ai salariaţilor, cadouri oferite
salariatelor, contravaloarea transportului la şi de la locul
de muncă al salariatului, costul prestaţiilor pentru
tratament şi odihnă, inclusiv transportul pentru salariaţii
proprii şi membrii de familie ai acestora, acordate în
următoarele condiţii îndeplinite cumulativ:
   1. acordate de angajator pentru salariaţii proprii sau alte
persoane, astfel cum este prevăzut în contractul de
muncă;
   2. în limita unei sume stabilită prin aplicarea unei cote
de până la 2% asupra fondului de salarii anual. În situaţia
în care plafonul stabilit este depăşit, veniturile realizate
de persoanele fizice sunt impozabile pentru partea care
depăşeşte acest plafon.
  Cadourile oferite de angajatori în beneficiul copiilor
minori ai angajaţilor, cu ocazia Paştelui, zilei de 1 iunie,
Crăciun şi a sărbătorilor similare ale altor culte
religioase, precum şi cadourile oferite angajatelor cu
ocazia zilei de 8 martie sunt neimpozabile, în măsura în
care valoarea cadoului oferit fiecărei persoane, cu orice

CAPITOLUL III
VENITURI DIN SALARII

Definirea veniturilor din salarii
Litera a) a alineatului (4) al articolului 56 se modifică şi
va avea următorul cuprins:
 (4) Următoarele sume nu sunt incluse în veniturile
salariale şi nu sunt impozabile, în înţelesul impozitului pe
venit:
a) ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru pierderi
produse în gospodăriile proprii ca urmare a calamităţilor
naturale, ajutoarele pentru bolile grave şi incurabile,
ajutoarele pentru naştere, venituri reprezentând cadouri
pentru copiii minori ai salariaţilor, cadouri oferite
salariatelor, contravaloarea transportului la şi de la locul
de muncă al salariatului, costul prestaţiilor pentru
tratament şi odihnă, inclusiv transportul pentru salariaţii
proprii şi membrii de familie ai acestora, acordate de
angajator pentru salariaţii proprii sau alte persoane,
astfel cum este prevăzut în contractul de muncă.
 Cadourile oferite de angajatori în beneficiul copiilor
minori ai angajaţilor, cu ocazia Paştelui, zilei de 1 iunie,
Crăciun şi a sărbătorilor similare ale altor culte
religioase, precum şi cadourile oferite angajatelor cu
ocazia zilei de 8 martie sunt neimpozabile, în măsura în
care valoarea cadoului oferit fiecărei persoane, cu orice
ocazie dintre cele de mai sus, nu depăşeşte 1.200.000 lei.
Nu sunt incluse în veniturile salariale şi nu sunt
impozabile veniturile de natura celor prevăzute mai sus,
realizate de persoane fizice, dacă aceste venituri sunt
primite în baza unor legi speciale şi finanţate din buget.

Aceste sume se impozitează la
persoana juridică care acordă
acest tip de ajutoare.
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ocazie dintre cele de mai sus, nu depăşeşte 1.200.000 lei.
  Nu sunt incluse în veniturile salariale şi nu sunt
impozabile veniturile de natura celor prevăzute mai sus,
realizate de persoane fizice, dacă aceste venituri sunt
primite în baza unor legi speciale şi finanţate din buget.

Autori:
- dep. Chiriţă Dumitru � PSD;
- dep. Minică Boajă � PSD

50. CAPITOLUL VI
VENITURI DIN PENSII

Stabilirea venitului impozabil din pensii
Art.73.
Venitul impozabil lunar din pensii se stabileşte prin
scăderea unei sume neimpozabile lunare de 6.400.000 lei
din venitul din pensii.

CAPITOLUL VI
VENITURI DIN PENSII

Stabilirea venitului impozabil din pensii
Articolul 73 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Venitul impozabil lunar din pensii se stabileşte prin
scăderea unei sume neimpozabile lunare de 8.000.000 lei
din venitul din pensii.
Autor: dep. Florin Georgescu � PSD

Pentru protecţia socială pe
criterii de vârstă.

51. CAPITOLUL IX
VENITURI DIN PREMII ALTE SURSE

Definirea veniturilor din alte surse
Art.83 alin.(1) lit.d).
d) venituri primite de persoanele fizice reprezentând
onorarii din activitatea de arbitraj comercial.

CAPITOLUL IX
VENITURI DIN PREMII ALTE SURSE

Definirea veniturilor din alte surse

Se elimină.

Autor: dep. Florin Georgescu � PSD

Prevederea a fost mutată la
art.47 alin.(3), întrucât şi
această profesie face parte din
categoria profesii libere.

52. Calculul impozitului şi termenul de plată
Art.84.
Impozitul pe venit se calculează prin reţinere la sursă de
către plătitorii de venituri, prin aplicarea unei cote de
10% asupra venitului brut şi se virează la bugetul de stat
până la data de 25 inclusiv a lunii următoare realizării
acestuia.

Articolul 84 se completează cu un nou alineat (2), şi va
avea următorul cuprins:
(1)  Impozitul pe venit se calculează prin reţinere la sursă
de către plătitorii de venituri, prin aplicarea unei cote de
10% asupra venitului brut.
Fac excepţie, veniturile prevăzute la art.83 alin.(1)
lit.a) pentru care cota de impunere este de 40% la
venitul brut.
(2)  Impozitul astfel reţinut se virează la bugetul de

Prevederea asigură un
tratament fiscal echitabil
comparativ cu alte categorii de
venituri.



25

Nr.
crt.

Text iniţial Amendament propus Motivare

stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare
realizării acestuia.

Autor: dep. Florin Georgescu.

53. CAPITOLUL X
VENITUL ANUAL GLOBAL

Stabilirea venitului anual global
Art.86 alin.(1) lit.c)

c) deducerile pentru reabilitarea locuinţei de domiciliu, în
limita sumei de 15.000.000 lei anual, conform procedurii
stabilite prin hotărâre a Guvernului, la iniţiativa
Ministerului  Transporturilor, Construcţiilor şi
Turismului;

CAPITOLUL X
VENITUL ANUAL GLOBAL

Stabilirea venitului anual global
Litera c) a alineatului (1) al articolului 86 se modifică şi
va avea următorul cuprins:
c) cheltuielile pentru reabilitarea locuinţei de domiciliu,
destinate reducerii pierderilor de căldură şi
îmbunătăţirea confortului termic, în limita sumei de
15.000.000 lei anual, conform procedurii stabilite prin
hotărâre a Guvernului, la iniţiativa Ministerului
Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului;
Autori:
- dep. Florin Georgescu � PSD;
- dep. Călin Popescu Tăriceanu � PNL.

Reglementarea se impune în
vederea reducerii cheltuielilor
de această natură, cheltuieli
generate de creşterea preţurilor
cu combustibilii.

54. Art.86 alin.(1) lit.f)

f) contribuţii pentru asigurările private de sănătate, în
limita echivalentului în lei a 200 euro pe an;

Litera f a alineatului (1) al articolului 86 se modifică şi
va avea următorul cuprins:
f) contribuţii pentru asigurările private de sănătate, cu
excepţia celor încheiate în scopuri estetice, în limita
echivalentului în lei a 200 euro pe an;
Autor:

Se asigură stimularea fiscală,
în vederea formării acestor
fonduri numai pentru îngrijirea
sănătăţii.

55. Stabilirea şi plata impozitului pe venitul anual global
Art.90.

  (1) Impozitul pe venitul anual global datorat este
calculat de organul fiscal competent, pe baza declaraţiei

Stabilirea şi plata impozitului pe venitul anual global
Articolul 90 se completează cu două alineate noi, cu
următorul cuprins:
  (1) Impozitul pe venitul anual global datorat este
calculat de organul fiscal competent, pe baza declaraţiei

Prevederea asigură cadrul legal
de sponsorizare şi mecenat
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de venit global, prin aplicarea baremului anual de
impunere prevăzut la art.43 alin.(2), respectiv alin.(4),
asupra venitului anual global impozabil din anul fiscal
respectiv.

(2) Organul fiscal stabileşte impozitul anual datorat
pentru anul precedent şi emite o decizie de impunere în
intervalul şi în forma stabilite prin ordin al ministrului
finanţelor publice.
(3) Diferenţele de impozit rămase de achitat, conform
deciziei de impunere anuală, se plătesc în termen de cel
mult 60 de zile de la data comunicării deciziei de
impunere, perioadă pentru care nu se calculează şi nu se
datorează sumele stabilite potrivit reglementărilor în
materie privind colectarea creanţelor bugetare.

de venit global, prin aplicarea baremului anual de
impunere prevăzut la art.43 alin.(2), respectiv alin.(4),
asupra venitului anual global impozabil din anul fiscal
respectiv.
  (2) Contribuabilii care efectuează sponsorizări sau
mecenat în vederea susţinerii asociaţiilor şi
fundaţiilor non-profit care funcţionează în condiţiile
Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 au dreptul să
deducă cheltuielile respective din impozitul pe venitul
anual datorat până la limita de 1% inclusiv din
valoarea impozitului datorat.
 Nu beneficiază de această prevedere persoanele fizice
impuse pe venitul din activităţi independente care se
supun prevederilor art.40 alin.(5) lit.a).
  (3) Procedura de aplicare a prevederilor privind
acordarea facilităţii fiscale prevăzută la alin.(2) se va
stabili prin ordin al ministrului finanţelor publice.
  (4) Organul fiscal stabileşte impozitul anual datorat
pentru anul precedent şi emite o decizie de impunere în
intervalul şi în forma stabilite prin ordin al ministrului
finanţelor publice.
  (5) Diferenţele de impozit rămase de achitat, conform
deciziei de impunere anuală, se plătesc în termen de cel
mult 60 de zile de la data comunicării deciziei de
impunere, perioadă pentru care nu se calculează şi nu se
datorează sumele stabilite potrivit reglementărilor în
materie privind colectarea creanţelor bugetare.

Autori:
- dep. Florin Georgescu � PSD;
- dep. Eugen Nicolaescu � PNL.

pentru toate categoriile de
contribuabili.
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56. TITLUL V
IMPOZITUL PE VENITURILE OBŢINUTE DIN

ROMÂNIA DE NEREZIDENŢI ŞI IMPOZITUL PE
REPREZENTANŢELE FIRMELOR STRĂINE

ÎNFIINŢATE ÎN ROMÂNIA
CAPITOLUL II

IMPOZITUL PE REPREZENTANŢE
Contribuabilii
Art.122.
Orice persoană juridică străină, care are o reprezentanţă
autorizată să funcţioneze în România, potrivit Decretului-
lege nr.122/1990 privind autorizarea şi funcţionarea în
România a reprezentanţelor societăţilor comerciale şi
organizaţiilor economice străine, cu modificările
ulterioare, are obligaţia de a plăti un impozit anual, în
conformitate cu prevederile acestui capitol.

TITLUL V
IMPOZITUL PE VENITURILE OBŢINUTE DIN

ROMÂNIA DE NEREZIDENŢI ŞI IMPOZITUL PE
REPREZENTANŢELE FIRMELOR STRĂINE

ÎNFIINŢATE ÎN ROMÂNIA
CAPITOLUL II

IMPOZITUL PE REPREZENTANŢE
Contribuabilii
Articolul 122 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Orice persoană juridică străină, care are o reprezentanţă
autorizată să funcţioneze în România, potrivit legii, are
obligaţia de a plăti un impozit anual, în conformitate cu
prevederile acestui capitol.

Autor: dep. Daniel Ionescu - PRM

În vederea asigurării stabilităţii
prevederilor prezentului cod a
fost necesară eliminarea
trimiterilor exprese a
numărului de acte normative.

57. CAPITOLUL IX
OPERAŢIUNI SCUTITE

Scutiri pentru operaţiunile din interiorul ţării
Art.141 alin.(1) lit.f)

f) activitatea de învăţământ prevăzută prin Legea
învăţământului nr.84/1995, republicată, cu modificările
ulterioare, desfăşurată de unităţile autorizate, inclusiv
activitatea căminelor şi cantinelor organizate pe lângă
aceste unităţi, formarea profesională a adulţilor, precum
şi prestările de servicii şi livrările de bunuri strâns legate
de acestea, efectuate de către instituţiile publice sau de
către alte entităţi recunoscute, care au aceste obiective;

CAPITOLUL IX
OPERAŢIUNI SCUTITE

Scutiri pentru operaţiunile din interiorul ţării
Litera f) a alineatului (1) al articolului 141 se modifică şi
va avea următorul cuprins:
f) activitatea de învăţământ prevăzută prin lege,
desfăşurată de unităţile autorizate, inclusiv activitatea
căminelor şi cantinelor organizate pe lângă aceste unităţi,
formarea profesională a adulţilor, precum şi prestările de
servicii şi livrările de bunuri strâns legate de acestea,
efectuate de către instituţiile publice sau de către alte
entităţi recunoscute, care au aceste obiective;

Autor: dep. Daniel Ionescu � PRM

În vederea asigurării stabilităţii
prevederilor prezentului cod a
fost necesară eliminarea
trimiterilor exprese a
numărului de acte normative.
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58. Art.141 alin.(2) lit.a)

a) activităţile de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru
realizarea programelor, subprogramelor şi proiectelor,
precum şi a acţiunilor cuprinse în Planul naţional de
cercetare-dezvoltare şi inovare în programele nucleu şi în
planurile sectoriale, prevăzute de Ordonanţa Guvernului
nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea
tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr.324/2003, cu modificările ulterioare, precum şi
activităţile de cercetare-dezvoltare şi inovare finanţate în
parteneriat internaţional, regional şi bilateral;

Litera a) a alineatului (2) al articolului 141 se modifică şi
va avea următorul cuprins:
a) activităţile de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru
realizarea programelor, subprogramelor şi proiectelor,
precum şi a acţiunilor cuprinse în Planul naţional de
cercetare-dezvoltare şi inovare în programele nucleu şi în
planurile sectoriale, prevăzute de lege, precum şi
activităţile de cercetare-dezvoltare şi inovare finanţate în
parteneriat internaţional, regional şi bilateral;

Autor: dep. Daniel Ionescu - PRM

Idem.

59. Art.141 alin.(2) pct.6.lit.i)

i) livrarea obiectelor şi veşmintelor de cult religios,
tipărirea cărţilor de cult, teologice sau cu conţinut
bisericesc şi care sunt necesare pentru practicarea
cultului, precum şi furnizarea de bunuri asimilate
obiectelor de cult, în conformitate cu art.1 din Legea
nr.103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase
pentru producerea obiectelor de cult, cu modificările
ulterioare;

Litera i) de la punctul 6 a alineatului (2) al articolului 141
se modifică şi va avea următorul cuprins:
i) livrarea obiectelor şi veşmintelor de cult religios,
tipărirea cărţilor de cult, teologice sau cu conţinut
bisericesc şi care sunt necesare pentru practicarea
cultului, precum şi furnizarea de bunuri asimilate
obiectelor de cult, în conformitate prevederile legii;

Autor: dep. Daniel Ionescu - PRM

Idem.

60. Scutiri pentru exporturi sau alte operaţiuni similare
şi pentru transportul internaţional
Art.143 alin.(1) lit.n)

n) prestările de servicii poştale efectuate pe teritoriul
României de operatorii prevăzuţi de Ordonanţa
Guvernului nr.70/2001 pentru ratificarea Actelor
adoptate de Congresul Uniunii Poştale Universale de la

Scutiri pentru exporturi sau alte operaţiuni similare
şi pentru transportul internaţional
Litera n) a alineatului (1) al articolului 143 se modifică şi
va avea următorul cuprins:
n) prestările de servicii poştale efectuate pe teritoriul
României de operatorii prevăzuţi de lege, constând în
preluarea şi distribuirea trimiterilor poştale din
străinătate, inclusiv servicii financiar-poştale;

În vederea asigurării stabilităţii
prevederilor prezentului cod a
fost necesară eliminarea
trimiterilor exprese a
numărului de acte normative.
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Beijing (1999), aprobată prin Legea nr.670/2001,
constând în preluarea şi distribuirea trimiterilor poştale
din străinătate, inclusiv servicii financiar-poştale;

Autor: dep. Daniel Ionescu � PRM

61. Scutiri speciale legate de traficul internaţional de
bunuri
Art.144 alin.(1).lit.b)

b) livrarea de bunuri destinate plasării în magazinele
duty-free şi în alte magazine situate în aeroporturile
internaţionale, prevăzute la Secţiunea I din  Ordonanţa
Guvernului nr.86/2003 privind reglementarea unor
măsuri în materie financiar-fiscală, precum şi livrările de
bunuri efectuate prin aceste magazine;

Scutiri speciale legate de traficul internaţional de
bunuri
Litera b) a alineatului (1) al articolului 144 se modifică şi
va avea următorul cuprins:
b) livrarea de bunuri destinate plasării în magazinele
duty-free şi în alte magazine situate în aeroporturile
internaţionale, prevăzute în lege, precum şi livrările de
bunuri efectuate prin aceste magazine;

Autor: dep. Daniel Ionescu - PRM

Idem.

62. CAPITOLUL X
REGIMUL DEDUCERILOR

Dreptul de deducere
Art.145 alin.(2)

(2) Pentru bunurile importate până la data de 31
decembrie 2003, în baza certificatelor de suspendare a
taxei pe valoarea adăugată, eliberate în baza Legii
nr.345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată,
republicată, pentru care termenul de plată intervine după
data de 1 ianuarie 2004 inclusiv, taxa pe valoarea
adăugată devine deductibilă la data plăţii efective.

CAPITOLUL X
REGIMUL DEDUCERILOR

Dreptul de deducere
Alineatul (2) al articolului 145 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
(2) Pentru bunurile importate până la data de 31
decembrie 2003, în baza certificatelor de suspendare a
taxei pe valoarea adăugată, eliberate în baza legii,  pentru
care termenul de plată intervine după data de 1 ianuarie
2004 inclusiv, taxa pe valoarea adăugată devine
deductibilă la data plăţii efective.

Autor: dep. Daniel Ionescu � PRM

Idem.

63. Art.145 alin.(8) lit.a)

a) pentru taxa pe valoarea adăugată datorată sau achitată,

Litera a) a alineatului (8) al articolului 145 se modifică şi
va avea următorul cuprins:
a) pentru taxa pe valoarea adăugată datorată sau achitată,

Pentru respectarea normelor de
tehnică legislativă.
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aferentă bunurilor care i-au fost livrate sau urmează să îi
fie livrate, şi pentru prestările de servicii care i-au fost
prestate ori urmează să îi fie prestate de o altă persoană
impozabilă, cu factură fiscală care îndeplineşte cerinţele
prevăzute la art.155 alin.(8) şi este emisă pe numele
persoanei de către o persoană impozabilă înregistrată ca
plătitor de taxă pe valoarea adăugată. Beneficiarii
serviciilor prevăzute la art.150 alin(1) lit.b) şi art.151
alin.(1) lit.b), care sunt înregistraţi ca plătitori de taxă pe
valoarea adăugată, justifică taxa dedusă cu factura fiscală
întocmită potrivit prevederilor art.155 alin.(4).

aferentă bunurilor care i-au fost livrate sau urmează să îi
fie livrate, şi pentru prestările de servicii care i-au fost
prestate ori urmează să îi fie prestate de o altă persoană
impozabilă, cu factură fiscală care cuprinde informaţiile
prevăzute la art.155 alin.(8) şi este emisă pe numele
persoanei de către o persoană impozabilă înregistrată ca
plătitor de taxă pe valoarea adăugată. Beneficiarii
serviciilor prevăzute la art.150 alin(1) lit.b) şi art.151
alin.(1) lit.b), care sunt înregistraţi ca plătitori de taxă pe
valoarea adăugată, justifică taxa dedusă cu factura fiscală
întocmită potrivit prevederilor art.155 alin.(4).
Autor: Comisia pentru buget, finanţe şi bănci

64.

CAPITOLUL XI
PLĂTITORII TAXEI

Titlul capitolului XI se modifică şi va avea următorul
cuprins:

CAPITOLUL XI
PLĂTITORII TAXEI PE VALOAREA ADĂUGATĂ

Autor: Comisia pentru buget, finanţe şi bănci

Idem.

65.

CAPITOLUL XIII
OBLIGAŢIILE PLĂTITORILOR

Titlul capitolului XIII se modifică şi va avea următorul
cuprins:

CAPITOLUL XIII
OBLIGAŢIILE PLĂTITORILOR DE TAXĂ PE

VALOAREA ADĂUGATĂ

Autor: Comisia pentru buget, finanţe şi bănci

Idem.

66. TITLUL VII
ACCIZE

CAPITOLUL I
ACCIZE ARMONIZATE

Secţiunea a 2-a

TITLUL VII
ACCIZE

CAPITOLUL I
ACCIZE ARMONIZATE

Secţiunea a 2-a
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Produse accizabile
Băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri
Art.171 alin.(1) lit.b)

b) alte băuturi fermentate spumoase care se încadrează la
codurile:

NC 2206 00 31; 2206 00 39; 2204 10; 2204
21 10; 2204 29 10 şi 2205, care nu sunt acoperite de
art.170 şi care sunt prezentate în sticle închise cu un dop
ciupercă, fixat cu ajutorul legăturilor sau care sunt sub
presiune datorată dioxidului de carbon în soluţie egală
sau mai mare de 3 bari, şi care:

1. au o concentraţie alcoolică care depăşeşte
1,2% în volum, dar nu depăşeşte 13% în volum;
                sau

2. au o concentraţie alcoolică care depăşeşte
13% în volum, dar nu depăşeşte 15% în volum şi la care
alcoolul conţinut în produsul finit rezultă în întregime din
fermentare.

Produse accizabile
Băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri
Litera b) a alineatului (1) al articolului 171 se modifică şi
va avea următorul cuprins:
b) alte băuturi fermentate spumoase care se încadrează la
codurile:

NC 2206 00 31; 2206 00 39; 2204 10; 2204
21 10; 2204 29 10 şi 2205, care nu intră sub incidenţa
art.170 şi care sunt prezentate în sticle închise cu un dop
ciupercă, fixat cu ajutorul legăturilor sau care sunt sub
presiune datorată dioxidului de carbon în soluţie egală
sau mai mare de 3 bari, şi care:

1. au o concentraţie alcoolică care depăşeşte
1,2% în volum, dar nu depăşeşte 13% în volum;
                sau

2. au o concentraţie alcoolică care depăşeşte
13% în volum, dar nu depăşeşte 15% în volum şi la care
alcoolul conţinut în produsul finit rezultă în întregime din
fermentare.
Autor: Comisia pentru buget, finanţe şi bănci

Idem.

67. Produse intermediare
Art.172 alin.(1)

(1) În înţelesul prezentului Titlu, produsele  intermediare
reprezintă  toate produsele care au o concentraţie
alcoolică ce depăşeşte 1,2 % în volum, dar nu depăşeşte
22% în volum, şi care se încadrează la codurile NC 2204,
2205 şi 2206 00, dar care nu sunt acoperite de
prevederile  art.169 � 171.

Produse intermediare
Alineatul (1) al articolului 172 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
(1) În înţelesul prezentului Titlu, produsele  intermediare
reprezintă  toate produsele care au o concentraţie
alcoolică ce depăşeşte 1,2 % în volum, dar nu depăşeşte
22% în volum, şi care se încadrează la codurile NC 2204,
2205 şi 2206 00, dar care nu intră sub incidenţa
art.169 � 171.
Autor: Comisia pentru buget, finanţe şi bănci

În conformitate cu normele de
tehnică legislativă.
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68. Secţiunea a 3-a
Nivelul accizelor

Nivelul accizelor
Art.176.

Nivelul accizelor pentru următoarele produse este:

Secţiunea a 3-a
Nivelul accizelor

Nivelul accizelor
La articolul 176 coloana 3 din tabel va avea un asterisc
cu următorul conţinut ce va fi inserat în subsolul
tabelului, iar la nr. crt.15 se completează denumirea
produsului:
Nivelul accizelor pentru următoarele produse este:

Nr.
crt.

Denumirea produsului sau a grupei
de produse

U.M. Acciza
(echivalent
euro/UM)

Nr.
crt.

Denumirea produsului sau a grupei de
produse

U.M. Acciza∗∗∗∗

(echivalent
euro/UM)

0 1 2 3 0 1 2 3
� �� �. �. � �� �. �.
15. Petrol lampant tonă 404,00 15. Petrol lampant (inclusiv kerosen) tonă 404,00

1) Gradul Plato reprezintă greutatea de zahăr exprimată în grame,
conţinută în 100 g de soluţie măsurată la origine, la temperatura de
200 / 40 C.
2) Hl alcool pur reprezintă 100 litri alcool etilic rafinat, cu
concentraţia de 100% alcool în volum, la  temperatura de 20 0 C,
conţinut într-o cantitate dată de produs alcoolic.
3) Prin gaze petroliere lichefiate utilizate în consum casnic se
înţelege gazele petroliere lichefiate, distribuite în butelii tip aragaz.

∗∗∗∗  Nivelul accizelor armonizate va fi majorat anual începând cu
data de 1 iulie, în conformitate cu angajamentele asumate de
România în procesul de negociere cu Uniunea Europeană, la
Capitolul 10 � Impozitarea.
1) Gradul Plato reprezintă greutatea de zahăr exprimată în grame,
conţinută în 100 g de soluţie măsurată la origine, la temperatura de
200 / 40 C.
2) Hl alcool pur reprezintă 100 litri alcool etilic rafinat, cu
concentraţia de 100% alcool în volum, la  temperatura de 20 0 C,
conţinut într-o cantitate dată de produs alcoolic.
3) Prin gaze petroliere lichefiate utilizate în consum casnic se
înţelege gazele petroliere lichefiate, distribuite în butelii tip aragaz.

Autor: dep. Florin Georgescu � PSD.

Pentru respectarea prevederilor
Documentului de Poziţie
aferent Capitolului 10
�Impozitarea�.
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CAPITOLUL II
ALTE PRODUSE ACCIZABILE

Sfera de aplicare
Art.208 alin.(4)

(4) Nivelul accizelor pentru alte produse:

CAPITOLUL II
ALTE PRODUSE ACCIZABILE

Sfera de aplicare
Alineatul (4) al articolului 208 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
(4) Nivelul accizelor pentru alte produse:

Nr.
crt.

Denumirea produsului sau a grupei de
produse

Acciza
(%)

Nr.
crt.

Denumirea produsului sau a grupei de
produse

Acciza
(%)

Amendament
(%)

1. Confecţii din blănuri naturale (cu
excepţia celor de iepure, oaie, capră) 40

1. Confecţii din blănuri naturale (cu
excepţia celor de iepure, oaie,
capră)

40

2. Articole din cristal 1) 50 2. Articole din cristal 1) 50
3. Bijuterii din aur şi/sau din platină, cu

excepţia verighetelor
20 3. Bijuterii din aur şi/sau din platină,

cu excepţia verighetelor
20

4. Produse de parfumerie 4. Produse de parfumerie
4.1 Parfumuri,
din care:
- ape de parfum

30

20

4.1 Parfumuri,
din care:
- ape de parfum

30

20
4.2.  Ape de  toaletă,
din care:
- ape de colonie

10

5

4.2.  Ape de  toaletă,
din care:
- ape de colonie

10

5
5. Aparate video de înregistrat sau de

reprodus, chiar încorporând un
receptor de semnale videofonice;
combine audio2) 15

5. Aparate video de înregistrat sau de
reprodus, chiar încorporând un
receptor de semnale videofonice;
combine audio2) 15 20

6. Dublu radiocasetofoane cu redare de
pe bandă magnetică sau compact
disc

15
6. Dublu radiocasetofoane cu redare

de pe bandă magnetică sau compact
disc 15 20

7. Aparate de luat imagini fixe şi alte
camere video cu înregistrare; aparate
fotografice numerice

25
7. Aparate de luat imagini fixe şi alte

camere video cu înregistrare;
aparate fotografice numerice 25 30

8. Cuptoare cu microunde 15 8. Cuptoare cu microunde 15 15

69.

9. Aparate pentru condiţionat aer, de
perete sau de ferestre, formând un
singur corp

15 9. Aparate pentru condiţionat aer, de
perete sau de ferestre, formând un
singur corp 15

Corelare cu tariful vamal şi
eliminarea interpretărilor
eronate.
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10. Arme de vânătoare şi arme de uz
individual, altele decât cele de uz
militar sau de sport

50
10. Arme de vânătoare şi arme de uz

individual, altele decât cele de uz
militar sau de sport 50 70

11. Iahturi şi bărci cu motor pentru
agrement

         25 11. Iahturi şi bărci cu motor pentru
agrement 25 70

1) Prin cristal se înţelege sticla având un conţinut minim de monoxid
de plumb de 24% din  greutate.
2) Combinele audio sunt produse ce reunesc (în aceeaşi carcasă sau
în module) cel puţin patru aparate sau funcţiuni diferite, dintre care
cel puţin trei sunt funcţiuni audio (recepţie,  înregistrare pe bandă
magnetică, înregistrare pe compact disc, reproducere disc patefon,
reproducere compact disc, reproducere bandă magnetică etc).

1) Prin cristal se înţelege sticla având un conţinut minim de monoxid
de plumb de 24% din  greutate.
2) Combinele audio sunt produse ce reunesc (în aceeaşi carcasă sau
în module) cel puţin patru aparate sau funcţiuni diferite, dintre care
cel puţin trei sunt funcţiuni audio (recepţie,  înregistrare pe bandă
magnetică, înregistrare pe compact disc, reproducere disc patefon,
reproducere compact disc, reproducere bandă magnetică etc).

Autor: dep. Florin Georgescu � PSD.

Art.208 alin.(5)

(5) Nivelul accizelor pentru autoturisme sau autoturisme
de teren, inclusiv din import rulate:

Alineatul (5) al articolului 208 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
(5) Nivelul accizelor pentru autoturisme sau autoturisme
de teren, inclusiv din import rulate:

Tipul autoturismului

Acciza
pentru a

autoturisme
noi

 (%)

Acciza pentru
autoturisme

rulate

(%)

Tipul
autoturismului

Acciza
pentru

autoturis
me noi

(%)

Amenda
ment
(%)

Acciza
pentru

autoturis
me

rulate
(%)

Amenda
ment
(%)

Autoturisme echipate cu
motor cu benzină:

Autoturisme
echipate cu motor
cu benzină:

70.

1

a. Cu capacitate cilindrică sub
1601 cm3 0 1,5

1

a. Cu capacitate
cilindrică sub
1601 cm3 0 1,5

Idem.
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b. Cu capacitate cilindrică
între 1601 şi  1800 cm3 1,5 4,5

b. Cu capacitate
cilindrică între
1601 şi  1800
cm3

1,5 4,5

c. Cu capacitate cilindrică
între 1801 şi   2000 cm3 3 9

c. Cu capacitate
cilindrică între
1801 şi   2000
cm3 3 9

d. Cu capacitate cilindrică
între 2001 şi   2500 cm3 6 18

d. Cu capacitate
cilindrică între
2001 şi   2500
cm3 6 10 18 30

e. Cu capacitate cilindrică de
peste 2500   cm3 9 27

e. Cu capacitate
cilindrică de
peste 2500   cm3 9 15 27 45

Autoturisme echipate cu
motor Diesel:

Autoturisme
echipate cu motor
Diesel:

a. Cu capacitate cilindrică sub
1601 cm3 0 1,5

a. Cu capacitate
cilindrică sub
1601 cm3 0 1,5

b. Cu capacitate cilindrică
între 1601 şi   2000 cm3 1,5 4,5

b. Cu capacitate
cilindrică între
1601 şi   2000
cm3 1,5 4,5

c. Cu capacitate cilindrică
între 2001 şi   2500 cm3 3 9

c. Cu capacitate
cilindrică între
2001 şi   2500
cm3 3 6 9 18

d. Cu capacitate cilindrică
între 2501 şi   3100 cm3 6 18

d. Cu capacitate
cilindrică între
2501 şi   3100
cm3 6 10 18 30

2

e. Cu capacitate cilindrică de
peste 3100  cm3 9 27

2

e. Cu capacitate
cilindrică de
peste 3100  cm3 9 15 27 45

Autor: dep. Florin Georgescu.



36

Nr.
crt.

Text iniţial Amendament propus Motivare

71. CAPITOLUL III
IMPOZITUL LA ŢIŢEIUL ŞI LA GAZELE
NATURALE DIN PRODUCŢIA INTERNĂ

Dispoziţii generale
Art.215 alin.(4)

(4) Impozitul datorat se calculează prin aplicarea sumelor
fixe prevăzute la alin.(2), asupra cantităţilor livrate.

CAPITOLUL III
IMPOZITUL LA ŢIŢEIUL ŞI LA GAZELE
NATURALE DIN PRODUCŢIA INTERNĂ

Dispoziţii generale
Alineatul (4) al articolului 215 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
(4) Impozitul datorat se calculează prin aplicarea sumelor
fixe prevăzute la alin.(3), asupra cantităţilor livrate.

Autor: Comisia pentru buget, finanţe şi bănci

Prevedere necesară pentru
respectarea normelor de
tehnică legislativă.

72. TITLUL VIII
MĂSURI SPECIALE PRIVIND

SUPRAVEGHEREA PRODUCŢIEI, IMPORTULUI
ŞI CIRCULAŢIEI UNOR PRODUSE ACCIZABILE

CAPITOLUL III
SISTEMUL SE SUPRAVEGHERE PENTRU ŢUICĂ

ŞI RACHIURI DE FRUCTE
Sigilarea şi desigilarea instalaţiilor
Art.234 alin.(7)

(7)  Dacă nu se solicită resigilarea cazanelor sau a
celorlalte instalaţii în momentul opririi acestora, se
consideră că producţia a continuat pe toată perioada
trecută de la desigilare.

TITLUL VIII
MĂSURI SPECIALE PRIVIND

SUPRAVEGHEREA PRODUCŢIEI, IMPORTULUI
ŞI CIRCULAŢIEI UNOR PRODUSE ACCIZABILE

CAPITOLUL III
SISTEMUL SE SUPRAVEGHERE PENTRU ŢUICĂ

ŞI RACHIURI DE FRUCTE
Sigilarea şi desigilarea instalaţiilor
Alineatul (7) al articolului 234 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
(7) Dacă nu se solicită resigilarea cazanelor sau a
celorlalte instalaţii în momentul opririi acestora, se
consideră că producţia a continuat pe toată perioada de la
desigilare.

Autor: Comisia pentru buget, finanţe şi bănci

Idem.
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73. CAPITOLUL VIII
SANCŢIUNI

Contravenţii şi sancţiuni
Art.246 alin.(5)

(5) Contravenţiilor prevăzute în prezentul Titlu, li  se
aplică  prevederile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001
privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările
şi completările ulterioare.

CAPITOLUL VIII
SANCŢIUNI

Contravenţii şi sancţiuni
Alineatul (5) al articolului 246 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
(5) Contravenţiilor prevăzute în prezentul Titlu, li  se
aplică  prevederile legii.

Autor: dep. Daniel Ionescu PRM

În vederea asigurării stabilităţii
prevederilor prezentului cod a
fost necesară eliminarea
trimiterilor exprese a
numărului de acte normative.

74. TITLUL IX
IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE

Definiţii
Art.247 lit.a)

a) rangul unei localităţi - rangul atribuit unei localităţi
conform Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului
de  amenajare  a  teritoriului   naţional - Secţiunea a IV-a
- Reţeaua de localităţi, cu modificările ulterioare;

TITLUL IX
IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE

Definiţii
Litera a) a articolului 247 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
a) rangul unei localităţi - rangul atribuit unei localităţi
conform legii;

Autor: dep. Daniel Ionescu - PRM

Idem.

75. CAPITOLUL II
IMPOZITUL PE CLĂDIRI

Reguli generale
Art.249 alin.(4)

(4) În cazul în care o clădire se află în proprietatea
comună a două sau mai multe persoane, fiecare dintre

CAPITOLUL II
IMPOZITUL PE CLĂDIRI

Reguli generale
Alineatul (4) al articolului 249 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
(4) În cazul în care o clădire se află în proprietatea
comună a două sau mai multe persoane, fiecare dintre

Pentru claritatea textului.
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proprietarii comuni ai clădirii datorează impozitul pentru
spaţiile situate în partea din clădire aflată în proprietatea
acelui proprietar. În cazul în care nu se pot stabili părţile
individuale ale proprietarilor în comun, fiecare proprietar
în comun datorează o parte egală din impozitul pentru
clădirea respectivă.

proprietarii comuni ai clădirii datorează impozitul pentru
spaţiile situate în partea din clădire aflată în proprietatea
sa. În cazul în care nu se pot stabili părţile individuale ale
proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun
datorează o parte egală din impozitul pentru clădirea
respectivă.
Autor: Comisia pentru buget, finanţe şi bănci

76. Scutiri
Art.250 alin.(1) pct.7

7.  clădirile aflate în domeniul privat al statului şi în
administrarea Regiei Autonome Administraţia
Patrimoniului Protocolului de Stat, atribuite conform
dispoziţiilor art.6 alin.(1) din Hotărârea Guvernului
nr.533/2002 privind organizarea şi funcţionarea Regiei
Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de
Stat, cu modificările ulterioare;

Scutiri
Punctul 7 al alineatului 1 al articolului 250 se modifică şi
va avea următorul cuprins:
7.  clădirile aflate în domeniul privat al statului şi în
administrarea Regiei Autonome Administraţia
Patrimoniului Protocolului de Stat, atribuite conform
dispoziţiilor legale;

Autor: dep. Daniel Ionescu PRM

În vederea asigurării stabilităţii
prevederilor prezentului cod a
fost necesară eliminarea
trimiterilor exprese a
numărului de acte normative.

77. Art.250 alin.(3)

a) clădirea este o locuinţă nouă realizată în condiţiile
Legii locuinţei nr.114/1996, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare; sau
b) clădirea este realizată pe bază de credite în
conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr.19/1994
privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor
lucrări publice şi construcţii de locuinţe, aprobată prin
Legea nr.82/1995, cu modificările şi completările
ulterioare.

Alineatului (3) al articolului 250 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
a) clădirea este o locuinţă nouă realizată în condiţiile
legii; sau

b) clădirea este realizată pe bază de credite în
conformitate cu prevederile legii.

Autor: dep. Daniel Ionescu PRM

Idem.

78. Calculul impozitului pentru persoane fizice
Art.251 alin.(6)

Calculul impozitului pentru persoane fizice
Alineatul (6) al articolului 251 se modifică şi va avea

Pentru respectarea normelor de
tehnică legislativă.
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(6) În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai
mult de 3 nivele şi 8 apartamente, coeficientul de
corecţie menţionat la alin.(4) se reduce cu 0,10.

următorul cuprins:
(6) În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai
mult de 3 nivele şi 8 apartamente, coeficientul de
corecţie menţionat la alin.(5) se reduce cu 0,10.
Autor: Comisia pentru buget, finanţe şi bănci

79. CAPITOLUL III
IMPOZITUL PE TEREN

Reguli generale
Art.256 alin.(4)
(4) În cazul terenului care este deţinut în comun de două
sau mai multe persoane, fiecare proprietar datorează
impozit pentru partea din teren aflată în proprietatea sa.
În cazul în care nu se pot stabili părţile individuale ale
proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun
datorează o parte egală din impozitul pentru teren.

CAPITOLUL III
IMPOZITUL PE TEREN

Reguli generale
Alineatul (4) al articolului 256 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
(4) În cazul terenului care este deţinut în comun de două
sau mai multe persoane, fiecare proprietar datorează
impozit pentru partea din teren aflată în proprietatea sa.
În cazul în care nu se pot stabili părţile individuale ale
proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun
datorează o parte egală din impozitul pentru terenul
respectiv.
Autor: Comisia pentru buget, finanţe şi bănci.

Pentru claritatea textului.

80. Scutiri
Art.257 lit.i)

i) terenurile care prin natura lor şi nu prin destinaţia dată
sunt improprii pentru agricultură sau silvicultură, orice
terenuri ocupate de iazuri, bălţi, lacuri de acumulare sau
căi navigabile, cele folosite pentru activităţile de apărare
împotriva inundaţiilor, gospodărirea apelor,
hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea
resurselor de apă, cele folosite ca zone de protecţie

Scutiri
Litera i) a articolului 257 se modifică şi va avea
următorul cuprins:

i) terenurile care prin natura lor şi nu prin destinaţia dată
sunt improprii pentru agricultură sau silvicultură, orice
terenuri ocupate de iazuri, bălţi, lacuri de acumulare sau
căi navigabile, cele folosite pentru activităţile de apărare
împotriva inundaţiilor, gospodărirea apelor,
hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea
resurselor de apă, cele folosite ca zone de protecţie

În vederea asigurării stabilităţii
prevederilor prezentului cod a
fost necesară eliminarea
trimiterilor exprese a
numărului de acte normative.
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definite în Legea apelor nr.107/1996, cu modificările
ulterioare, precum şi terenurile utilizate pentru
exploatările din subsol, încadrate astfel printr-o hotărâre
a consiliului local, în măsura în care nu afectează
folosirea suprafeţei solului;

definite în lege, precum şi terenurile utilizate pentru
exploatările din subsol, încadrate astfel printr-o hotărâre
a consiliului local, în măsura în care nu afectează
folosirea suprafeţei solului;
Autor: dep. Daniel Ionescu - PRM

81. CAPITOLUL V
TAXA PENTRU ELIBERAREA

CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A
AUTORIZAŢIILOR

Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a
autorizaţiilor de construcţie şi a altor avize
asemănătoare
Art.267 alin.(3)

(3) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire
pentru o clădire care urmează a fi folosită ca locuinţă sau
anexă la locuinţă este egală cu 0,5% din valoarea
autorizată a lucrărilor de construcţii.

CAPITOLUL V
TAXA PENTRU ELIBERAREA

CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A
AUTORIZAŢIILOR

Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a
autorizaţiilor de construcţie şi a altor avize
asemănătoare
Alineatul (3) al articolului 267 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
(3) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construcţie
pentru o clădire care urmează a fi folosită ca locuinţă sau
anexă la locuinţă este egală cu 0,5% din valoarea
autorizată a lucrărilor de construcţii.
Autor: Comisia pentru buget, finanţe şi bănci

Pentru unitate terminologică.

82. Scutiri
Art.269 lit.e)

e) autorizaţie de construire pentru autostrăzile şi căile
ferate atribuite prin concesionare în conformitate cu
Ordonanţa Guvernului nr.30/1995 privind regimul de
concesionare a construirii şi exploatării unor tronsoane
de căi de comunicaţie terestre � autostrăzi şi căi ferate,
aprobată cu modificări prin Legea nr.134/1995, cu
modificările ulterioare.

Scutiri
Litera e) a articolului 269 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
e) autorizaţie de construire pentru autostrăzile şi căile
ferate atribuite prin concesionare în conformitate cu
prevederile legii.

Autor: dep. Daniel Ionescu � PRM.

În vederea asigurării stabilităţii
prevederilor prezentului cod a
fost necesară eliminarea
trimiterilor exprese a
numărului de acte normative.

83. CAPITOLUL VI CAPITOLUL VI
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TAXA PENTRU FOOSIREA MIJLOACELOR DE
RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE

Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate
Art.270 alin.(5)

(5) Valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate cuprinde
orice reprezintă o plată obţinută sau care urmează a fi
obţinută pentru serviciile de reclamă şi publicitate, cu
excepţia taxei pe valoarea adăugată.

TAXA PENTRU FOOSIREA MIJLOACELOR DE
RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE

Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate
Alineatul (5) al articolului 270 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
(5) Valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate cuprinde
orice plată obţinută sau care urmează a fi obţinută pentru
serviciile de reclamă şi publicitate, cu excepţia taxei pe
valoarea adăugată.

Autor: Comisia pentru buget, finanţe şi bănci

Pentru claritatea textului.

84. CAPITOLUL VII
IMPOZITUL PE SPECTACOLE

Calculul impozitului
Art.274 alin.(4) lit.c)

c) a preciza tarifele pe biletele de intrare şi/sau
abonamente şi de a se abţine de a încasa sume care
depăşesc tarifele precizate pe biletele de intrare şi/sau
abonamente;

CAPITOLUL VII
IMPOZITUL PE SPECTACOLE

Calculul impozitului
Litera c) a alineatului (4) al articolului 274 se modifică şi
va avea următorul cuprins:
c) a preciza tarifele pe biletele de intrare şi/sau
abonamente şi de a nu încasa sume care depăşesc tarifele
precizate pe biletele de intrare şi/sau abonamente;

Autor: Comisia pentru buget, finanţe şi bănci

Pentru respectarea normelor de
tehnică legislativă.

85. Art.274 alin.(4) lit.f)

f) a se conforma cu orice alte cerinţe privind tipărirea,
înregistrarea, avizarea, evidenta şi inventarul biletelor de
intrare şi a abonamentelor care sunt precizate în normele
elaborate în comun de Ministerul Finanţelor Publice si
Ministerul Administraţiei şi Internelor, contrasemnate de
Ministerul Culturii şi Cultelor şi Agenţia Naţională
pentru Sport.

Litera f) a alineatului (4) a articolului 274 se modifică şi
va avea următorul cuprins:
f) a se conforma oricăror altor cerinţe privind tipărirea,
înregistrarea, avizarea, evidenta şi inventarul biletelor de
intrare şi a abonamentelor care sunt precizate în normele
elaborate în comun de Ministerul Finanţelor Publice si
Ministerul Administraţiei şi Internelor, contrasemnate de
Ministerul Culturii şi Cultelor şi Agenţia Naţională
pentru Sport.

Pentru claritatea textului.
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Autor: Comisia pentru buget, finanţe şi bănci

86. CAPITOLUL VIII
TAXA HOTELIERĂ

Scutiri
Art.280.lit.g)

g)  persoanele fizice precizate la art.1 al Decretului-lege
nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor
persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu
începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în
străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu
modificările si completările ulterioare;

CAPITOLUL VIII
TAXA HOTELIERĂ

Scutiri
Litera g) a articolului 280 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
g)  persoanele fizice precizate în lege;

Autor: dep. Daniel Ionescu - PRM

În vederea asigurării stabilităţii
prevederilor prezentului cod a
fost necesară eliminarea
trimiterilor exprese a
numărului de acte normative.

87. CAPITOLUL IX
TAXE SPECIALE

Taxe speciale
Art.282 alin.(2)

(2) Domeniile în care consiliile locale, judeţene şi
Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz,
pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale,
precum şi cuantumul acestora, se stabilesc în
conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.45/2003 privind finanţele publice locale.

CAPITOLUL IX
TAXE SPECIALE

Taxe speciale
Alineatul (2) al articolului 282 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
(2) Domeniile în care consiliile locale, judeţene şi
Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz,
pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale,
precum şi cuantumul acestora, se stabilesc în
conformitate cu prevederile legii.

Autor: dep.Daniel Ionescu - PRM

Idem.

88. CAPITOLUL XII
ALTE DISPOZIŢII COMUNE

Majorarea impozitelor şi taxelor locale de consiliile
locale sau consiliile judeţene

CAPITOLUL XII
ALTE DISPOZIŢII COMUNE

Majorarea impozitelor şi taxelor locale de consiliile
locale sau consiliile judeţene
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Art.287
Consiliul local sau consiliul judeţean, după caz, poate
majora anual cu maximum 20%, faţă de nivelul stabilit
pentru anul 2004, în funcţie de condiţiile specifice zonei,
orice impozit sau taxă locală prevăzută în prezentul Titlu,
cu excepţia taxelor prevăzute la art.294 alin.(11) lit.b), c)
şi d).

Articolul 287 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Consiliul local sau consiliul judeţean, după caz, poate
majora anual cu maximum 20%, faţă de nivelul stabilit
pentru anul 2004, în funcţie de condiţiile specifice zonei,
orice impozit sau taxă locală prevăzută în prezentul Titlu,
cu excepţia taxelor prevăzute la art.295 alin.(11) lit.b),
c) şi d).

Autor: Comisia pentru buget, finanţe şi bănci

Pentru corelarea textelor  din
proiectul de lege.

89. CAPITOLUL XIII
SANCŢIUNI

Sancţiuni
Art.294 alin.(8)

(8) Contravenţiilor prevăzute la alin.(1), (2) şi alin.(4) din
prezentul articol li se aplică dispoziţiile Ordonanţei
Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr.180/2002, cu modificările ulterioare.

CAPITOLUL XIII
SANCŢIUNI

Sancţiuni
Alineatul (8) al articolului 294 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
(8) Contravenţiilor prevăzute la alin.(1), (2) şi alin.(4) din
prezentul articol li se aplică dispoziţiile legii.

Autor: dep. Daniel Ionescu � PRM

În vederea asigurării stabilităţii
prevederilor prezentului cod a
fost necesară eliminarea
trimiterilor exprese a
numărului de acte normative.

90. CAPITOLUL XIV
DISPOZIŢII FINALE

Implicaţii bugetare ale impozitelor şi taxelor locale
Art.295 alin.(11)

(11) Constituie venit la bugetul local sumele provenite
din:
 a) dobânda pentru plata cu întârziere a impozitelor şi
taxelor locale;
 b) taxele judiciare de timbru prevăzute în Legea

CAPITOLUL XIV
DISPOZIŢII FINALE

Implicaţii bugetare ale impozitelor şi taxelor locale
Alineatul (11) al articolului 295 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
(11) Constituie venit la bugetul local sumele provenite
din:
 a) dobânda pentru plata cu întârziere a impozitelor şi
taxelor locale;
 b) taxele judiciare de timbru prevăzute în lege;

Idem.
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nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu
modificările şi completările ulterioare;
 c) taxele de timbru prevăzute de Ordonanţa Guvernului
nr.12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea
notarială, republicată;
 d) taxele extrajudiciare de timbru prevăzute de Legea
nr.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu
modificările şi completările ulterioare.

c) taxele de timbru prevăzute de lege;

 d) taxele extrajudiciare de timbru prevăzute de lege.

Autor: dep. Daniel Ionescu

91. Dispoziţii tranzitorii
Art.296 alin.(2)
(2) Pentru anul 2004, nivelul taxelor prevăzute la art.267,
268 şi 271 va fi stabilit prin hotărâri pe care consiliile
locale le vor adopta în termen de 45 de zile de la data
publicării prezentului Cod fiscal în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Dispoziţii tranzitorii
Alineatul (2) al articolului 296 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
(2) Pentru anul 2004, nivelul taxelor prevăzute la art.267,
268 şi 271 va fi stabilit prin hotărâri ale consiliilor locale
adoptate în termen de 45 de zile de la data publicării
prezentului Cod fiscal în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
Autor: Comisia pentru buget, finanţe şi bănci

Pentru respectarea normelor de
tehnică legislativă.

92. TITLUL X
DISPOZIŢII FINALE

Abrogarea actelor normative
Art.298
(1) La data intrării în vigoare a prezentului Cod fiscal se
abrogă:
1. Articolul 17 din Legea apiculturii nr.89/1998,
publicată în  Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.170 din 30 aprilie 1998, cu modificările ulterioare;

2. Articolul 73 din Legea nr.64/1991 privind brevetele de
invenţie, republicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.752 din 15 octombrie 2002 ;

TITLUL X
DISPOZIŢII FINALE

Abrogarea actelor normative
Art.298
(1) La data intrării în vigoare a prezentului Cod fiscal se
abrogă:
1. Articolul 73 din Legea nr.64/1991 privind brevetele
de invenţie, republicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.752 din 15 octombrie 2002 ;

2.Articolul 17 din Legea apiculturii nr.89/1998,
publicată în  Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.170 din 30 aprilie 1998, cu modificările ulterioare;

Pentru respectarea normelor de
tehnică legislativă.
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3. Articolul 13 si articolul 14 din Legea nr.332/2001
privind promovarea investiţiilor directe cu impact
semnificativ în economie, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr.356 din 3 iulie 2001, cu
modificările ulterioare;

4. Alineatul (3) al articolului 17 din Legea patronatelor
nr.356/2001, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.380 din 12 iulie 2001;

5. Alineatul (2) al  art.41 din Legea nr.422/2001 privind
protejarea monumentelor istorice, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.407 din 24 iulie 2001;

6. Prevederile referitoare la accize din Legea nr.423/2001
pentru sprijinirea sectorului de pescuit la Marea Neagră,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.406 din 23 iulie 2001;

7. Alineatul (8) al articolului 70 din Legea  bibliotecilor
nr.334/2002, publicată în  Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.422 din 18 iunie 2002;

8. Legea nr.345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată,
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.653 din 15 septembrie 2003;

9. Articolul 67 din Legea nr.346/2002 privind asigurarea

3. Articolul 13 si articolul 14 din Legea nr.332/2001
privind promovarea investiţiilor directe cu impact
semnificativ în economie, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr.356 din 3 iulie 2001, cu
modificările ulterioare;

4. Alineatul (3) al articolului 17 din Legea patronatelor
nr.356/2001, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.380 din 12 iulie 2001;

5. Alineatul (2) al  art.41 din Legea nr.422/2001 privind
protejarea monumentelor istorice, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.407 din 24 iulie 2001;

6. Prevederile referitoare la accize din Legea nr.423/2001
pentru sprijinirea sectorului de pescuit la Marea Neagră,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.406 din 23 iulie 2001;

7. Alineatul (8) al articolului 70 din Legea  bibliotecilor
nr.334/2002, publicată în  Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.422 din 18 iunie 2002;

8. Legea nr.345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată,
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.653 din 15 septembrie 2003;

9. Articolul 67 din Legea nr.346/2002 privind asigurarea
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pentru accidente de muncă şi boli profesionale, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.454 din 27
iunie 2002, cu modificările ulterioare;

10. Legea nr.414/2002 privind impozitul pe profit,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.456 din 27 iunie 2002, cu modificările şi completările
ulterioare, inclusiv actele normative date în aplicarea
legii;

11. Legea nr.521/2002 privind regimul de supraveghere
şi autorizare a producţiei, importului şi circulaţiei unor
produse supuse accizelor, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I,  nr.571 din 2 august 2002, cu
modificările şi completările ulterioare;

12. Literele b) si c) ale articolului 37 din Legea
cinematografiei nr.630/2002,  publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.889 din 9 decembrie
2002, cu modificările şi completările ulterioare;

13. Ordonanţa Guvernului nr.24/2001 privind impunerea
microîntreprinderilor, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.472 din 17 august 2001, aprobată
cu modificări prin Legea nr.111/2003, cu modificările şi
completările ulterioare;

pentru accidente de muncă şi boli profesionale, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.454 din 27
iunie 2002, cu modificările şi completările  ulterioare;

10. Legea nr.414/2002 privind impozitul pe profit,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.456 din 27 iunie 2002, cu modificările şi completările
ulterioare, inclusiv actele normative date în aplicarea
legii;

11. Legea nr.521/2002 privind regimul de supraveghere
şi autorizare a producţiei, importului şi circulaţiei unor
produse supuse accizelor, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I,  nr.571 din 2 august 2002, cu
modificările şi completările ulterioare;

12. Literele b) si c) ale articolului 37 din Legea
cinematografiei nr.630/2002,  publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.889 din 9 decembrie
2002, cu modificările şi completările ulterioare;

13. Ordonanţa Guvernului nr.22/1993 privind
scutirea de plată a impozitului pe veniturile realizate
de consultanţii străini pentru activitatea desfăşurată
în România, în cadrul unor acorduri internaţionale
guvernamentale sau neguvernamentale de finanţare
gratuită, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.209 din 30 august 1993, aprobată prin
Legea nr.102/1994;
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14. Ordonanţa Guvernului nr.22/1993 privind scutirea de
la plata impozitului pe veniturile realizate de consultanţii
străini pentru activitatea desfăşurată în România, în
cadrul unor acorduri internaţionale guvernamentale sau
neguvernamentale, de finanţare gratuită publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.209 din 30
august 1993, aprobată prin Legea nr.102/1994;

15. Ordonanţa Guvernului nr.23/1995 privind instituirea
sistemului de marcare pentru ţigarete, produse din tutun
şi băuturi alcoolice, republicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.374 din 23 decembrie 1997, cu
modificările şi completările ulterioare;

16. Ordonanţa Guvernului nr.26/1995 privind impozitul
pe dividende, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 201 din 30 august 1995, aprobată cu
modificări prin Legea nr.101/1995, cu modificările
ulterioare;

17. Ordonanţa Guvernului nr.24/1996 privind impozitul
pe veniturile reprezentanţelor din România ale
societăţilor comerciale şi organizaţiilor economice
străine, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.175 din 5 august 1996, aprobată cu
modificări prin Legea nr.29/1997, cu modificările

14. Ordonanţa Guvernului nr.23/1995 privind
instituirea sistemului de marcare pentru ţigarete,
produse din tutun şi băuturi alcoolice, republicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.374 din 23
decembrie 1997, cu modificările şi completările
ulterioare;

15. Ordonanţa Guvernului nr.26/1995 privind
impozitul pe dividende, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 201 din 30 august 1995,
aprobată cu modificări prin Legea nr.101/1995, cu
modificările ulterioare;

16. Ordonanţa Guvernului nr.24/1996 privind
impozitul pe veniturile reprezentanţelor din România
ale societăţilor comerciale şi organizaţiilor economice
străine, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.175 din 5 august 1996, aprobată cu
modificări prin Legea nr.29/1997, cu modificările
ulterioare;

17. Prevederile privind impozitul pe profit din
articolul 47 din Ordonanţa Guvernului nr.39/1996
privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de
garantare a depozitelor în sistemul bancar,
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr.141 din 25 februarie 2002;
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ulterioare;

18. Prevederile privind impozitul pe profit din articolul
47 din Ordonanţa Guvernului nr.39/1996 privind
înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a
depozitelor în sistemul bancar, republicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.141 din 25 februarie
2002;

19. Literele e) şi f) ale articolului 2 din Ordonanţa
Guvernului nr.51/1997 privind operaţiunile de leasing şi
societăţile de leasing, republicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.9 din 12 ianuarie 2000;

20. Articolul  6, articolul 7 şi alineatul (1) al articolului
10 din Ordonanţa Guvernului nr. 46/1998 pentru
stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor
asumate de România prin aderarea la Convenţia
internaţională EUROCONTROL privind cooperarea
pentru  securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul
multilateral privind tarifele de rută aeriană, republicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.44 din 26
ianuarie 2001;

18. Literele e) şi f) ale articolului 2 din Ordonanţa
Guvernului nr.51/1997 privind operaţiunile de leasing
şi societăţile de leasing, republicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.9 din 12 ianuarie
2000;

19. Articolul  6, articolul 7 şi alineatul (1) al
articolului  10 din Ordonanţa Guvernului nr. 46/1998
pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii
obligaţiilor asumate de România prin aderarea la
Convenţia internaţională EUROCONTROL privind
cooperarea  pentru  securitatea navigaţiei aeriene şi la
Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană,
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr.44 din 26 ianuarie 2001;

20. Ordonanţa Guvernului nr.83/1998, privind
impunerea unor venituri realizate din România de
persoane fizice şi juridice nerezidente, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.315 din 27
august 1998, cu modificările ulterioare;
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21. Ordonanţa Guvernului nr.83/1998, privind impunerea
unor venituri realizate din România de persoane fizice şi
juridice nerezidente, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.315 din 27 august 1998, cu
modificările ulterioare;

22. Prevederile referitoare la persoane juridice de la
alineatul (2) al articolului 9 din Ordonanţa Guvernului
nr.124/1998 privind organizarea şi funcţionarea
cabinetelor medicale, republicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.568 din 1 august 2002,cu
modificările ulterioare;

23. Alineatul (4) al art. 122 din Ordonanţa Guvernului
nr.112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de
serviciu şi în interes personal pe căile ferate române,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.425 din 31 august 1999, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr.210/2003;

24. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 6 şi articolul 8 din
Ordonanţa Guvernului nr.126/2000 privind continuarea
realizării Unităţii 2 din cadrul obiectivului de investiţii
Centrala Nucelaroelectrică Cernavodă � 5 x 700 MWe,

21. Prevederile referitoare la persoane juridice din
alineatul (2) al articolului 9 din Ordonanţa
Guvernului nr.124/1998 privind organizarea şi
funcţionarea cabinetelor medicale, republicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.568 din 1
august 2002,cu modificările ulterioare;

22. Alineatul (4) al articolului 122 din Ordonanţa
Guvernului nr.112/1999 privind călătoriile gratuite în
interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate
române, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.425 din 31 august 1999, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr.210/2003;

23. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 6 şi articolul 8
din Ordonanţa Guvernului nr.126/2000 privind
continuarea realizării Unităţii 2 din cadrul
obiectivului de investiţii �Centrala Nucelaroelectrică
Cernavodă � 5 x 700 MWe�, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.430 din 2 septembrie
2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr.335/2001, cu modificările şi completările
ulterioare;

24. Ordonanţa Guvernului nr.7/2001 privind
impozitul pe venit, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.435 din 3 august 2001,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea
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publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.430 din 2 septembrie 2000, aprobată cu modificări
prin Legea nr.335/2001, cu modificările şi completările
ulterioare;

25. Ordonanţa Guvernului nr.7/2001 privind impozitul pe
venit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr.435 din 3 august 2001, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr.493/2002, cu modificările şi
completările ulterioare;

26. Literele b) şi c) ale articolului 7 din Ordonanţa
Guvernului nr.65/2001 privind constituirea şi
funcţionarea parcurilor industriale, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 1
septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea
nr.490/2002;

27. Ordonanţa Guvernului nr.36/2002, privind impozitele
şi taxele locale, republicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.670 din 10 septembrie 2002, cu
modificările şi completările ulterioare;

28. Articolul 162 din Ordonanţa Guvernului nr.39/2003
privind procedurile de administrare a creanţelor bugetare
locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr.66 din 2 februarie 2003, aprobată cu modificări prin
Legea nr.358/2003;

nr.493/2002, cu modificările şi completările
ulterioare;

25. Ordonanţa Guvernului nr.24/2001 privind
impunerea microîntreprinderilor, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.472 din 17
august 2001, aprobată cu modificări prin Legea
nr.111/2003, cu modificările şi completările
ulterioare;

26. Literele b) şi c) ale articolului 7 din Ordonanţa
Guvernului nr.65/2001 privind constituirea şi
funcţionarea parcurilor industriale, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 1
septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea
nr.490/2002;

27. Ordonanţa Guvernului nr.36/2002 privind impozitele
şi taxele locale, republicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.670 din 10 septembrie 2002, cu
modificările şi completările ulterioare;

28. Articolul 162 din Ordonanţa Guvernului nr.39/2003
privind procedurile de administrare a creanţelor bugetare
locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr.66 din 2 februarie 2003, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr.358/2003;
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29. Secţiunea a-2-a de la Capitolul I din Ordonanţa
Guvernului nr.86/2003 privind reglementarea unor
măsuri în materie financiar-fiscală, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din  31
august 2003;

30. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.66/1997
privind scutirea de la plată a impozitelor pe salarii şi/sau
venituri realizate de consultanţi străini pentru activităţile
desfăşurate în România în cadrul unor acorduri de
împrumut, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.294 din 29 octombrie 1997, cu modificările şi
completările ulterioare;

31. Prevederile referitoare la taxa pe valoarea adăugată
din articolul 7 al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.73/1999 pentru aprobarea continuării lucrărilor şi a
finanţării obiectivului de investiţii "Dezvoltarea şi
modernizarea Aeroportului Internaţional Bucureşti-
Otopeni" şi pentru aprobarea garantării unui credit în
favoarea Companiei Naţionale "Aeroportul Internaţional
Bucureşti-Otopeni" S.A., publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I,  nr.232 din 25 mai 1999, aprobată
prin Legea nr.21/2000;

32. Litera a) a alineatului 1 al articolului 38 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.102/1999 privind
protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu
handicap, publicată în Monitorul Oficial al României,

29. Secţiunea a-2-a a capitolului I din Ordonanţa
Guvernului nr.86/2003 privind reglementarea unor
măsuri în materie financiar-fiscală, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din  31
august 2003;

30. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.66/1997
privind scutirea de plată a impozitelor pe salarii şi/sau
pe venituri realizate de consultanţi străini pentru
activităţile desfăşurate în România în cadrul unor
acorduri de împrumut, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.294 din 29 octombrie 1997, cu
modificările şi completările ulterioare;

31. Prevederile referitoare la taxa pe valoarea adăugată
din articolul 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.73/1999 pentru aprobarea continuării lucrărilor şi a
finanţării obiectivului de investiţii "Dezvoltarea şi
modernizarea Aeroportului Internaţional Bucureşti-
Otopeni" şi pentru aprobarea garantării unui credit în
favoarea Companiei Naţionale "Aeroportul Internaţional
Bucureşti-Otopeni" - S.A., publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I,  nr.232 din 25 mai 1999, aprobată
prin Legea nr.21/2000;

32. Litera a) a alineatului 1 al articolului 38 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.102/1999 privind
protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu
handicap, publicată în Monitorul Oficial al României,



52

Nr.
crt.

Text iniţial Amendament propus Motivare

Partea I, nr.310 din 30 iunie 1999, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr.519/2002, cu modificările
ulterioare;

33. Literele b) şi c) ale articolului 1 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.160/1999 privind instituirea unor
măsuri de stimulare a activităţii titularilor de acorduri
petroliere şi subcontractaţilor acestora, care desfăşoară
operaţiuni petroliere în perimetre marine ce includ zone
cu adâncime de apă de peste 100 metri, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.526 din 28
octombrie 1999, aprobată cu modificări prin Legea
nr.399 /2001;

34. Articolul  2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.50/2000 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.67/1999 privind unele măsuri pentru
dezvoltarea activităţii economice,  cu modificările
ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 208 din 12 mai 2000, aprobată prin Legea
nr.302/2001;

35. Articolul 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.97/2000  privind organizaţiile cooperatiste de credit,
publicată în  Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.330 din 14 iulie 2000, aprobata cu modificări si
completări prin Legea nr.200/2002;

36. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.208/2000

Partea I, nr.310 din 30 iunie 1999, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr.519/2002, cu modificările
ulterioare;

33. Literele b) şi c) ale articolului 1 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.160/1999 privind instituirea unor
măsuri de stimulare a activităţii titularilor de acorduri
petroliere şi subcontractaţilor acestora, care desfăşoară
operaţiuni petroliere în perimetre marine ce includ zone
cu adâncime de apă de peste 100 metri, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.526 din 28
octombrie 1999, aprobată cu modificări prin Legea
nr.399 /2001;

34. Articolul  2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.50/2000 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.67/1999 privind unele măsuri pentru
dezvoltarea activităţii economice,  publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 12 mai 2000,
aprobată prin Legea nr.302/2001 cu modificările
ulterioare;

35. Articolul 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.97/2000  privind organizaţiile cooperatiste de credit,
publicată în  Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.330 din 14 iulie 2000, aprobată cu modificări si
completări prin Legea nr.200/2002;

36. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.208/2000
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privind scutirea de taxa pe valoarea adăugată pentru
livrările de bunuri şi/sau prestările de servicii prevăzute
în anexa la Hotărârea Guvernului nr.211/2000 privind
garantarea de către Ministerul Finanţelor a unor
împrumuturi externe pentru Ministerul Apărării
Naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.594 din 22 noiembrie 2000, aprobată prin
Legea nr.134/2001;

37. Alineatul (2) al articolului 1 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.249/2000 privind constituirea şi
utilizarea Fondului special pentru produse petroliere,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.647 din 12 decembrie 2000, aprobată cu modificări
prin Legea nr.382/2002, cu modificările ulterioare;

38. Articolul 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea
Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" -
S.A. Galaţi, publicată în  Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 627 din 5 octombrie 2001, cu modificările
ulterioare;

39. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.158/2001
privind regimul accizelor, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr.767 din 30 noiembrie 2001,
aprobată prin Legea nr.523/2002, cu modificările şi
completările ulterioare;

privind scutirea de taxa pe valoarea adăugată pentru
livrările de bunuri şi/sau prestările de servicii prevăzute
în anexa la Hotărârea Guvernului nr.211/2000 privind
garantarea de către Ministerul Finanţelor a unor
împrumuturi externe pentru Ministerul Apărării
Naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.594 din 22 noiembrie 2000, aprobată prin
Legea nr.134/2001;

37. Alineatul (2) al articolului 1 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.249/2000 privind constituirea şi
utilizarea Fondului special pentru produse petroliere,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.647 din 12 decembrie 2000, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr.382/2002, cu modificările
ulterioare;

38. Articolul 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea
Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" -
S.A. Galaţi, publicată în  Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 627 din 5 octombrie 2001, cu modificările şi
completările ulterioare;

39. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.158/2001
privind regimul accizelor, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr.767 din 30 noiembrie 2001,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr.523/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
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Text iniţial Amendament propus Motivare

40. Prevederile referitoare la impozitul pe profit din
alineatul (3) al articolului 145 şi alineatul (2) al
articolului 146 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de
investiţii financiare şi pieţele reglementate, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 9
aprilie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr.525/2002, cu modificările ulterioare;

41. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.12/2003
privind scutirea de la plata impozitului pe terenurile din
extravilanul localităţilor, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr.167 din 17 martie 2003,
aprobată cu modificări prin Legea nr.273/2003;

42. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.30/2003 pentru
instituirea unor măsuri speciale privind producţia,
importul şi comercializarea uleiurilor minerale, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.294 din 25
aprilie 2003, cu modificările ulterioare;

43. Hotărârea Guvernului nr.582/1997 privind
introducerea sistemului de marcare pentru băuturi
alcoolice, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.268 din 7 octombrie 1997, cu modificările şi
completările ulterioare;

44. Orice alte dispoziţii contrare prezentului Cod.

40. Prevederile referitoare la impozitul pe profit din
alineatul (3) al articolului 145 şi alineatul (2) al
articolului 146 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de
investiţii financiare şi pieţele reglementate, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 9
aprilie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr.525/2002, cu modificările ulterioare;

41. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.12/2003
privind scutirea de la plata impozitului pe terenurile din
extravilanul localităţilor, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr.167 din 17 martie 2003,
aprobată cu modificări prin Legea nr.273/2003;

42. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.30/2003 pentru
instituirea unor măsuri speciale privind producţia,
importul şi comercializarea uleiurilor minerale, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.294 din 25
aprilie 2003, cu modificările ulterioare;

43. Hotărârea Guvernului nr.582/1997 privind
introducerea sistemului de marcare pentru băuturi
alcoolice, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.268 din 7 octombrie 1997, cu modificările şi
completările ulterioare;

44. Orice alte dispoziţii contrare prezentului Cod.
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 (2) Articolul 23 alin.(2),Titlul II din prezentul Cod fiscal
îşi încetează aplicabilitatea începând cu data de 1
ianuarie 2006.

 (2) Articolul 23 alin.(2) îşi încetează aplicabilitatea
începând cu data de 1 ianuarie 2006.

Autor: Comisia pentru buget, finanţe şi bănci



ANEXA 2

AMENDAMENTE RESPINSE

În cursul dezbaterii în comisie, următoarele amendamente au fost respinse:

Nr.
crt. Text iniţial Amendamentul propus

şi autorul acestuia
MOTIVAREA
AUTORULUI

MOTIVAREA
RESPINGERII

1. Scopul şi sfera de cuprindere a
Codului fiscal
Art.1.alin.(1)

(1) Prezentul cod asigură cadrul legal
pentru impozitele şi taxele prevăzute
la art.2, care sunt venituri la bugetul
de stat şi bugetele locale, precizând
contribuabilii care trebuie să plătească
aceste impozite şi taxe, precum şi
modul de calcul şi de plată a acestora.
Prezentul cod cuprinde procedura de
modificare a acestor impozite şi taxe.
De asemenea, autorizează Ministerul
Finanţelor Publice să elaboreze
normele metodologice, instrucţiuni şi
ordine în aplicarea prezentului  cod şi
al Convenţiilor de evitare a dublei
impuneri.

Scopul şi sfera de cuprindere a Codului
fiscal

(1) Prezentul cod stabileşte cadrul legal
pentru impozitele şi taxele care se
constituie venituri la bugetul de stat şi
la bugetele locale, precizând
contribuabilii care trebuie să le
plătească, modul de calcul şi de plată
precum şi procedura de modificare a
acestora.

Autori:
- dep. Lucian Augustin Bolcaş - PRM;
- dep. Vasile Moiş � PRM.

Conciziunea formulării.
Nu se poate da  un mandat
in alb Ministerului
Finanţelor.

- Textul autorului a fost
preluat parţial în
amendamentul admis la
articolul respectiv.
- Prin Codul fiscal se
autorizează Ministerul
Finanţelor Publice sa
elaboreze norme
metodologice, instrucţiuni şi
ordine necesare aplicării
acestui act normativ şi a
Convenţiilor de evitare a
dublei impuneri
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Nr.
crt. Text iniţial Amendamentul propus

şi autorul acestuia
MOTIVAREA
AUTORULUI

MOTIVAREA
RESPINGERII

2.
Art.1.alin.(2)
(2) Cadrul legal de administrare a
impozitelor şi taxelor reglementate de
prezentul cod este cuprins în legislaţia
privind procedurile fiscale.

(2) Administrarea impozitelor şi taxelor
reglementate de prezentul cod se face
potrivit legislaţiei privind procedurile
fiscale.
Autori:
- dep. Lucian Augustin Bolcaş - PRM;
- dep. Vasile Moiş � PRM.

Corectitudinea formulării.
Administrarea impozitelor şi
taxelor se face potrivit
cadrului legal stabilit prin
��

3.
Art.1.alin.(5)
(5) Orice măsură de natură fiscală
care constituie ajutor de stat se acordă
potrivit dispoziţiilor Legii nr.
143/1999 privind ajutorul de stat, cu
modificările şi completările ulterioare.

(5) Măsurile fiscale care constituie
ajutor de stat trebuie să fie expres
prevăzute de lege.
Autori:
- dep. Lucian Augustin Bolcaş - PRM;
- dep. Vasile Moiş � PRM.

Un cod nu poate face
trimitere la o lege ordinara
determinata  a cărei
modificare ar implica
modificarea codului.

Textul propus este limitativ.
Nu se pot preciza în cadrul
fiscal toate situaţiile în care
se poate acorda ajutorul de
stat.

4. Principiile fiscalităţii
Art.3.lit.b)
b) certitudinea impunerii prin
cuprinderea de norme juridice clare,
care să nu conducă la interpretări
arbitrare iar termenele, modalitatea şi
sumele de plată să fie clare pentru
fiecare plătitor, respectiv aceştia să
poată urmări şi înţelege sarcina fiscală
ce le revine, precum şi  să poată
analiza uşor influenţa deciziilor lor de
management financiar asupra sarcinii
lor fiscale;

Principiile fiscalităţii

b) certitudinea impunerii prin stabilirea
unor norme juridice clare, care să nu dea
posibilităţi de interpretări arbitrare, cu
termene, modalităţi şi obligaţii de plată
precise, uşor de calculat de către
plătitori, care să le confere acestora
posibilitatea unor analize corecte şi
luarea deciziilor de management
financiar ţinând cont de sarcinile fiscale
aferente;
Autori:
- dep. Lucian Augustin Bolcaş - PRM;
- dep. Vasile Moiş � PRM.

Corectitudinea formulării
si precizarea conţinutului.

Redactarea din Codul fiscal
este mai clara. Cuvintele
�confere�, �corecte�, �ţinând
cont de� pot influenta
înţelesul textului respectiv.
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Nr.
crt. Text iniţial Amendamentul propus

şi autorul acestuia
MOTIVAREA
AUTORULUI

MOTIVAREA
RESPINGERII

5. Art.3.lit.d)
d) eficienţa impunerii prin asigurarea
stabilităţii pe termen lung a
prevederilor codului fiscal, astfel încât
aceste prevederi să nu conducă la
efecte  retroactive defavorabile pentru
societăţi, în raport cu impozitarea în
vigoare la data adoptării de către
aceştia a unor decizii investiţionale
majore.

d) eficienţa impunerii prin asigurarea
stabilităţii pe termen lung a prevederilor
codului fiscal, astfel încât aceste prevederi
să nu conducă la efecte  defavorabile
pentru plătitori, în raport cu impozitarea
în vigoare la data adoptării de către aceştia
a unor decizii investiţionale majore.
Autori:
- dep. Lucian Augustin Bolcaş - PRM;
- dep. Vasile Moiş � PRM.

Corectitudinea formulării. Eliminarea cuvântului
�retroactiv� ar putea conduce
la aplicarea prevederilor
Codului Fiscal şi pe perioade
trecute.

6. Art.31 nou. După Art. 3 se adaugă un nou articol,
denumit Articolul 3'.
Art.  3' (1) Contribuabilii, persoane
fizice sau juridice, române sau străine,
plătitori ai impozitului pe profit, care
nu au arierate la plata impozitului, pot
opta pentru direcţionarea a 2% din
cuantumul impozitului final pe profit,
datorat statului român, asociaţiilor şi
fundaţiilor non-profit care funcţionează
în condiţiile OG 26/2000.

Autori:
- dep. Mona Musca
- sen. Markó Belá
- dep. Viorel Hrebenciuc
- dep. Emil Boc

Asigură cheltuirea
eficientă a fondurilor,
stimulând performanţa
managementului
organizaţiilor non-profit şi
deci a calităţii serviciilor
oferite de acestea.
a) Creează coeziune între
firme şi comunitatea în
care activează acestea.
b) Contribuie semnificativ
la finanţarea unor servicii
în folosul comunităţii.

Textul propus implică
proceduri greu de controlat
cu mare grad de
subiectivitate.
În cuprinsul prezentei legi
sunt reglementări care
asigură finanţarea asociaţiilor
şi fundaţiilor.
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Nr.
crt. Text iniţial Amendamentul propus

şi autorul acestuia
MOTIVAREA
AUTORULUI

MOTIVAREA
RESPINGERII

7.
Modificarea şi completarea Codului
fiscal
Art.4.alin.(1)
(1) Prezentul cod se modifică şi se
completează numai prin lege,
promovată, de regulă, cu 6 luni
înainte de data intrării în vigoare a
acesteia.

Modificarea şi completarea Codului
fiscal

(1) Prezentul cod se modifică sau se
completează numai prin lege.

Autori:
- dep. Lucian Augustin Bolcaş - PRM;
- dep. Vasile Moiş � PRM.

Termen inutil. Legea
stabileşte momentul
intrării ei în vigoare. Vezi
alin.2.

Se are in vedere stabilitatea
legislaţiei fiscale in cursul
anului de impunere

8. Art.4.alin.(1)
(1) Prezentul cod se modifică şi se
completează numai prin lege,
promovată, de regulă, cu 6 luni
înainte de data intrării în vigoare a
acesteia.

Prezentul cod se modifică şi se
completează numai prin lege, promovată,
de regulă, cu cel puţin 6 luni înainte de
data intrării în vigoare a acesteia.
Autor: - dl. deputat Tudor Mohora � PSD.

Pentru mai multă claritate
şi prevenirea unor
interpretări. Sintagma �de
regulă� ar putea fi
interpretată ca fiind mai
mult sau mai puţin 6 luni.

Textul iniţial asigură gradul
de elasticitate necesar
procesului legislativ.

9.
Art.4.alin.(2)
(2) Orice modificare sau completare
la prezentul cod intră în vigoare cu
începere din prima zi a anului următor
celui în care a fost adoptată prin lege.

Legea de modificare sau de completare
a codului  intră în vigoare la data de 1
ianuarie a anului următor adoptări ei.
Autori:
- dep. Lucian Augustin Bolcaş - PRM;
- dep. Vasile Moiş � PRM.

Corectitudinea formulării. Textul din Codul fiscal
precizează termenul de
intrare în vigoare a
modificărilor şi
completărilor.

10.
Norme metodologice, instrucţiuni şi
ordine
Art.5.alin.(1)
(1) Ministerul Finanţelor Publice are
atribuţia elaborării normelor necesare
pentru aplicarea unitară a prezentului
cod.

Norme metodologice, instrucţiuni şi
ordine

(1) Ministerul Finanţelor Publice poate
elabora norme de aplicare unitară a
prezentului cod atunci când este
necesar.
Autori:
- dep. Lucian Augustin Bolcaş - PRM;
- dep. Vasile Moiş � PRM.

Corectitudinea formulării. Prin cuvântul �poate� se
înţelege ca Ministerului
Finanţelor Publice i se dă o
clementa pe câtă vreme
cuvintele �are atribuţia� este
o obligaţie.
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Nr.
crt. Text iniţial Amendamentul propus

şi autorul acestuia
MOTIVAREA
AUTORULUI

MOTIVAREA
RESPINGERII

11.
Art.5.alin.(5)
(5) Instituţiile publice din subordinea
Guvernului, altele decât Ministerul
Finanţelor Publice, nu pot elabora şi
emite norme care să aibă legătură cu
prevederile prezentului cod, cu
excepţia celor prevăzute în prezentul
cod.

Eliminat.

Autori:
- dep. Lucian Augustin Bolcaş - PRM;
- dep. Vasile Moiş � PRM.

Reglementare prevăzută la
alin. (1).

Precizarea este necesara
pentru a se evita unele
reglementari paralele care ar
putea genera contradicţii

12.
Art.5.alin.(6).
(6) Anual, Ministerul Finanţelor
Publice colectează şi sistematizează
toate normele în vigoare având
legătură cu prevederile prezentului
cod şi pune această colecţie oficială la
dispoziţia altor persoane, spre
publicare.

Eliminat.
Autori:
- dep. Lucian Augustin Bolcaş - PRM;
- dep. Vasile Moiş � PRM.

 Se publică în Monitorul
Oficial.

Colecţia este foarte utila
organelor fiscale şi agenţilor
economici. Colecţia va
cuprinde toate reglementările
cuprinse in cursul anului care
pot fi uşor de consultat şi de
cei care nu au abonament la
Monitorul Oficial
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Nr.
crt. Text iniţial Amendamentul propus

şi autorul acestuia
MOTIVAREA
AUTORULUI

MOTIVAREA
RESPINGERII

13. Înfiinţarea şi funcţionarea Comisiei
fiscale centrale
Art.6
(1) Ministerul Finanţelor Publice
înfiinţează o comisie fiscală centrală,
care are responsabilităţi de elaborare a
deciziilor cu privire la aplicarea
unitară a prezentului cod.
(2) Regulamentul de organizare şi
funcţionare a Comisiei fiscale centrale
se aprobă prin ordin al ministrului
finanţelor publice.
(3) Comisia fiscală centrală este
coordonată de secretarul de stat din
Ministerul Finanţelor Publice care
răspunde de politicile şi legislaţia
fiscală.
(4) Deciziile Comisiei fiscale centrale
se aprobă prin ordin al ministrului
finanţelor publice.

Eliminat în întregime.

Autori:
- dep. Lucian Augustin Bolcaş - PRM;
- dep. Vasile Moiş � PRM.

A se vedea art. 5, alin.(1),
eventual poate
elabora proiecte de�

Comisia fiscala prevăzuta de
Codul Fiscal are rolul de a
supraveghea aplicarea
corecta a reglementarilor
prevăzute de Codul Fiscal

14. Art.6.alin.(3)
(3) Comisia fiscală centrală este
coordonată de secretarul de stat din
Ministerul Finanţelor Publice care
răspunde de politicile şi legislaţia
fiscală

(3) Comisia fiscală centrală este
coordonată de un secretar de stat numit
prin ordin al Ministrului Finanţelor
Publice.

Autor: dl. deputat Eugen Nicolaescu -
PNL

Textul propus nu asigură
asumarea responsabilă a
coordonării comisiei fiscale,
contabile să fie făcută de un
specialist.
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Nr.
crt. Text iniţial Amendamentul propus

şi autorul acestuia
MOTIVAREA
AUTORULUI

MOTIVAREA
RESPINGERII

15.

Definiţii ale termenilor comuni
Art.7.pct.5
 5. asociere fără personalitate
juridică - orice asociere în
participaţiune, grup de interes
economic, societate civilă sau altă
entitate care nu este o persoană
impozabilă distinctă în înţelesul
impozitului pe venit şi pe profit,
conform prevederilor normelor.

5. asociere fără personalitate juridică -
orice asociere în participaţiune, grup de
interes economic, societate civilă sau altă
entitate care nu este o persoană impozabilă
distinctă în înţelesul impozitului pe venit
şi pe profit, conform prevederilor
normelor fiscale.

Autori:
- dep. Lucian Augustin Bolcaş - PRM;
- dep. Vasile Moiş � PRM.

Corectitudinea formulării.

- Trimiterea la �norme� prin
textul Codului fiscal se refera
la normele emise de
Ministerul Finanţelor Publice
in aplicarea Codului fiscal,
norme care pot avea numai
conţinut fiscal.
- Textul iniţial a fost amendat
în Anexa nr.1 �
amendamente admise.

16. Art.7.pct.6
6. autoritate fiscală competentă -
organul fiscal din cadrul Ministerului
Finanţelor Publice şi serviciile de
specialitate ale autorităţilor
administraţiei publice locale, după
caz, care au responsabilităţi fiscale,
identificate astfel în norme.

6. autoritate fiscală competentă - organul
fiscal din cadrul Ministerului Finanţelor
Publice şi serviciile de specialitate ale
autorităţilor administraţiei publice locale,
după caz, care au responsabilităţi fiscale,
identificate astfel în normele fiscale.

Autori:
- dep. Lucian Augustin Bolcaş - PRM;
- dep. Vasile Moiş � PRM.

 Corectitudinea formulării.
Textul a fost amendat în
Anexa nr. 1 � amendamente
admise.

17. Art.7.pct.7.lit.c)
c) perioada de leasing depăşeşte 75%
din durata normală de utilizare a
bunului ce face obiectul leasingului.
În înţelesul acestei definiţii, perioada
de leasing include orice perioadă
pentru care contractul de leasing poate
fi prelungit.

c) perioada de leasing depăşeşte 75% din
durata normală de utilizare a bunului ce
face obiectul leasingului.

Autor: - dl. deputat Daniel Ionescu �
PRM.

Pentru claritatea textului şi
eliminarea oricăror
interpretări.

Textul propus este restrictiv
şi nu asigură elasticitatea
necesară rezolvării tuturor
situaţiilor ivite în practică.



8

Nr.
crt. Text iniţial Amendamentul propus

şi autorul acestuia
MOTIVAREA
AUTORULUI

MOTIVAREA
RESPINGERII

18. Art.7.pct.7 şi 8.
7. contract de leasing financiar - orice
contract de leasing care îndeplineşte
cel puţin una dintre următoarele
condiţii:
 a) riscurile şi beneficiile  dreptului de
proprietate asupra bunului care face
obiectul leasingului sunt transferate
utilizatorului la momentul la care
contractul de leasing produce efecte;
 b) contractul de leasing prevede
expres transferul dreptului de
proprietate asupra bunului ce face
obiectul leasingului către utilizator la
momentul expirării contractului; sau
  c) perioada de leasing depăşeşte 75%
din durata normală de utilizare a
bunului ce face obiectul leasingului.
În înţelesul acestei definiţii, perioada
de leasing include orice perioadă
pentru care contractul de leasing poate
fi prelungit.
8. contract de leasing operaţional -
orice contract de leasing încheiat între
locator şi locatar, care nu îndeplineşte
condiţiile contractului de leasing
financiar.

7. contractul de leasing financiar � acel
contract încheiat între finanţator
(societate de leasing) şi utilizator, în
care părţile au prevăzut în mod expres
ca la expirarea contractului să se
transfere utilizatorului dreptul de
proprietate asupra bunului, după
achitarea valorii reziduale. Riscurile şi
beneficiile aferente dreptului de
proprietate trec asupra utilizatorului
din momentul încheierii contractului de
leasing.

8. contractul de leasing operaţional � acel
contract în care se prevede restituirea
bunului către finanţator la expirarea
perioadei de timp pentru care a fost
încheiat. Riscurile şi beneficiile aferente
dreptului de proprietate trec asupra
utilizatorului din momentul încheierii
contractului de leasing.

Autor: dl. deputat Eugen Nicolaescu -
PNL

Pentru a nu se crea
confuzii, considerăm că
definirea respectivă este
mai exactă.

Idem

Idem

Idem
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Nr.
crt. Text iniţial Amendamentul propus

şi autorul acestuia
MOTIVAREA
AUTORULUI

MOTIVAREA
RESPINGERII

19. Art.7.pct.11
11. credit fiscal - o diminuare a
impozitului pe venit sau a impozitului
pe profit cu suma impozitului achitat
în străinătate, conform convenţiilor de
evitare a dublei impuneri sau aşa cum
se stabileşte în prezentul cod.

11. credit fiscal - o diminuare a
impozitului pe venit sau a impozitului pe
profit cu suma impozitului achitat în
străinătate, conform convenţiilor de
evitare a dublei impuneri sau potrivit
prevederilor prezentului cod.
Autori:
- dep. Lucian Augustin Bolcaş - PRM;
- dep. Vasile Moiş � PRM.

Corectitudinea formulării.
Cuvântul �stabileşte� este
mai concret in sensul ca
afirmă existenta metodei
prevăzute prin cod.
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Nr.
crt. Text iniţial Amendamentul propus

şi autorul acestuia
MOTIVAREA
AUTORULUI

MOTIVAREA
RESPINGERII

20. Art.7.pct.12
 12. dividend - o distribuire în bani
sau în natură efectuată de o persoană
juridică unui participant la persoana
juridică, drept consecinţă a deţinerii
unor titluri de participare la acea
persoană juridică, exceptând
următoarele:

a) o distribuire de titluri de participare
suplimentare care nu modifică
procentul de deţinere a titlurilor de
participare ale oricărui participant la
persoana juridică;

b) o distribuire în bani sau în natură,
efectuată în legătură cu răscumpărarea
titlurilor de participare la persoana
juridică, alta decât răscumpărarea care
face parte dintr-un plan de
răscumpărare, ce nu modifică
procentul de deţinere a titlurilor de
participare al nici unui participant la
persoana juridică;
c) o distribuire în bani sau în natură,
efectuată în legătură cu lichidarea
unei persoane juridice;

12. dividend - o distribuire în bani sau în
natură efectuată de o persoană juridică
unui participant la constituirea
capitalului social al unei persoane
juridice cu scop lucrativ, drept
consecinţă a deţinerii unor titluri de
participare la constituirea capitalului
social al acesteia, cu următoarele
excepţii:
a) distribuirea de titluri de participare
suplimentare care nu modifică procentul
de deţinere a titlurilor de participare ale
oricărui participant  la capitalul social al
persoanelor juridice cu scop lucrativ;
b) distribuirea în bani sau titluri de
participare suplimentare care nu modifică
procentul de deţinere a titlurilor de
participare ale oricărui participant la
capitalul social al persoanelor juridice
cu scop lucrativ;

c) distribuirea în bani sau titluri de
participare suplimentare care nu modifică
procentul de deţinere a titlurilor de
participare ale oricărui participant  la
capitalul social al persoanelor juridice
cu scop lucrativ;

Corectitudinea formulării
si conţinutului.

Definiţia este preluata din
Legea nr. 31/1990 şi potrivit
reglementarilor
internaţionale, pentru a limita
transferul de profit.
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Nr.
crt. Text iniţial Amendamentul propus

şi autorul acestuia
MOTIVAREA
AUTORULUI

MOTIVAREA
RESPINGERII

d) o distribuire în bani sau în natură,
efectuată cu ocazia reducerii
capitalului social, constituit efectiv de
către participanţi.
Dacă suma plătită de o persoană
juridică pentru bunurile sau serviciile
furnizate către un participant la
persoana juridică depăşeşte preţul
pieţii pentru astfel de bunuri sau
servicii, atunci diferenţa se tratează
drept  dividend.

d) distribuirea în bani sau în natură,
efectuată cu ocazia reducerii capitalului
social, constituit efectiv de către
participanţi.
Dacă suma plătită de o persoană juridică,
înfiinţată cu scop lucrativ, pentru
bunurile sau serviciile furnizate către
un participant la capitalul social al
acesteia depăşeşte preţul pieţei pentru
bunuri şi servicii similare, diferenţa de
preţ se consideră dividend.
Autori:
- dep. Lucian Augustin Bolcaş - PRM;
- dep. Vasile Moiş � PRM.

Idem

21. Art.7.pct.13
13. dobânda - orice sumă ce trebuie
plătită sau primită pentru utilizarea
banilor, indiferent dacă trebuie să fie
plătită sau primită în cadrul unei
datorii, în legătură cu un depozit, sau
în conformitate cu un contract de
leasing financiar, vânzare cu plata în
rate sau orice vânzare cu plata
amânată.

13. dobânda - orice sumă ce trebuie plătită
sau primită pentru utilizarea banilor,
indiferent dacă trebuie să fie plătită sau
primită în cadrul unei datorii, în legătură
cu un depozit sau în baza unui contract
de leasing financiar, a unei vânzări cu
plata în rate ori a unei plăţi amânate.
Autori:
- dep. Lucian Augustin Bolcaş - PRM;
- dep. Vasile Moiş � PRM.

Corectitudinea formulării. Introducerea sintagmei �sau
orice vânzare� cu sintagma
�ori a unei plăţi� nu au
acelaşi înţeles şi
s-ar putea sa genereze
confuzii in aplicare.
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Nr.
crt. Text iniţial Amendamentul propus

şi autorul acestuia
MOTIVAREA
AUTORULUI

MOTIVAREA
RESPINGERII

22. Art.7.pct.131 - nou Se propune introducerea unei noi
definiţii, astfel:
131 Fondul Comercial � valoarea
suplimentară a unei activităţi
comerciale sau a unei afaceri faţă de
valoarea activelor sale, ce rezultă din
numele, reputaţia, baza de clienţi, vadul
comercial sau din oricare alt asemenea
factor.

Autor: - dl. deputat Eugen Nicolaescu -
PNL

Practica internaţională şi
standardele internaţionale
de contabilitate recunosc
şi contabilizează fondul
comercial (goodwill).
Astfel, acele active
intangibile cum ar fi
numele şi reputaţia unei
companii, precum şi baza
sa de clienţi apar ca
valoare în registrele
contabile în momentul în
care o firmă
achiziţionează o altă
companie şi plăteşte mai
mult decât valoarea
activelor înregistrate.
Suma plătită în plus este
trecută în categoria
denumită Fond Comercial,
care este adăugat la
bilanţul companiei, ca
activ.

Fondul comercial nu este
recunoscut din punct de
vedere fiscal în Uniunea
Europeană.

23. Art.7.pct.131 nou 131. fond comercial � valoare
suplimentară a unei activităţi comerciale
sau a unei afaceri faţă de valoarea
activelor sale şi care rezultă din numele,
reputaţia, baza de clienţi sau din oricare
alt element de acest gen�.

Autor: dl. deputat Alexandru Mocanu �
PD

Titlul II, cap.II, art.24
alin.(4) lit.c) introduce
noţiunea de fond
comercial fără ca aceasta
să fi fost definită în
capitolul respectiv din
Titlul I.

Idem



13

Nr.
crt. Text iniţial Amendamentul propus

şi autorul acestuia
MOTIVAREA
AUTORULUI

MOTIVAREA
RESPINGERII

24. Art.7.pct.14
14. franciza - sistem de
comercializare bazat pe o colaborare
continuă între persoane fizice sau
juridice, independente din punct de
vedere financiar, prin care o persoană,
denumită francizor, acordă unei alte
persoane, denumită beneficiar, dreptul
de a exploata sau de a dezvolta o
afacere, un produs, o tehnologie sau
un serviciu.

14. franciza - sistem de comercializare
bazat pe o colaborare continuă între
persoane fizice sau juridice, independente
din punct de vedere financiar, prin care o
persoană numită francizor, acordă unei
alte persoane, numită beneficiar, dreptul
de a exploata sau de a dezvolta o afacere,
un produs, o tehnologie sau un serviciu.
Autori:
- dep. Lucian Augustin Bolcaş - PRM;
- dep. Vasile Moiş - PRM

Corectitudinea formulării. Definiţia este cea prevăzuta
prin Legea care
reglementează franciza.
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Nr.
crt. Text iniţial Amendamentul propus

şi autorul acestuia
MOTIVAREA
AUTORULUI

MOTIVAREA
RESPINGERII

25.
Art.7.pct.21
21. persoane afiliate - o persoană este
afiliată cu altă persoană dacă relaţia
dintre ele este definită de cel puţin
unul dintre următoarele cazuri:
a) o persoană fizică este afiliată cu
altă persoană fizică, dacă acestea sunt
rude până la gradul al III-lea, inclusiv;
b) o persoană este afiliată cu o
persoană juridică, dacă persoana
deţine, în mod direct sau indirect,
inclusiv deţinerile persoanelor afiliate,
minimum  33% din valoarea sau
numărul titlurilor de participare sau al
drepturilor de vot deţinute la persoana
juridică, ori dacă controlează în mod
efectiv persoana juridică;
c) o persoană juridică este afiliată cu
altă persoană juridică, dacă orice altă
persoană deţine direct sau indirect,
inclusiv deţinerile persoanelor afiliate,
minimum 33% din valoarea sau
numărul titlurilor de participare sau
drepturilor de vot deţinute la fiecare
persoană juridică ori controlează
efectiv fiecare persoană juridică.

În înţelesul acestei definiţii, o asociere
fără personalitate juridică se consideră
persoană juridică.

21. persoană afiliată � o persoană este
afiliată cu altă persoană dacă se află
într-unul dintre următoarele cazuri:
a) persoana fizică aflată cu altă
persoană juridică în relaţii de rudenie
până la gradul III, inclusiv;

b) o persoană este afiliată cu o persoană
juridică dacă deţine, direct sau indirect,
inclusiv în proprietatea persoanelor
afiliate, minimum 33% din valoarea sau
numărul titlurilor de participare ori din
drepturile de vot ale persoanei juridice
sau dacă, în mod efectiv, controlează
persoana juridică;

c) persoana juridică este afiliată cu altă
persoană juridică dacă una din ele
deţine, direct sau indirect, minimum
33% din valoarea sau numărul
titlurilor de participare, inclusiv cele
aflate în proprietatea persoanelor
afiliate, din drepturile de vot deţinute la
fiecare persoană juridică ori
controlează efectiv fiecare persoană
juridică;
Ultima frază: eliminată.

Autori:
- dep. Lucian Augustin Bolcaş - PRM;
- dep. Vasile Moiş � PRM.

Corectitudinea formulării
si conţinutului

Formularea ultimei fraze
nu are sens. Vezi alin. 24,
care defineşte persoana
juridică.

Terminologia din textul
iniţial este în conformitate cu
legislaţia specifică
acordurilor pentru evitarea
dublei impuneri.
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Nr.
crt. Text iniţial Amendamentul propus

şi autorul acestuia
MOTIVAREA
AUTORULUI

MOTIVAREA
RESPINGERII

26. Art.7.pct.22.
22. persoană fizică nerezidentă - orice
persoană fizică care nu este persoană
fizică rezidentă

22. persoană fizică nerezidentă � este
persoana fizică fără domiciliu sau
reşedinţă în România.
Autori:
- dep. Lucian Augustin Bolcaş - PRM;
- dep. Vasile Moiş � PRM.

Corectitudinea
conţinutului.

Redactarea din Codul fiscal
este mai cuprinzătoare.
Persoana fizica nerezidentă
poate fi şi persoana fizica
străina care activează in
România mai puţin de 183 de
zile, sau fără sediu
permanent.

27. Art.7.pct.23
23. persoană fizică rezidentă - orice
persoană fizică ce îndeplineşte cel
puţin una dintre următoarele condiţii:
a) persoana are domiciliul în
România;

b) centrul intereselor vitale ale
persoanei este amplasat în România;

c) persoana este prezentă în România
pentru o perioadă sau perioade ce
depăşesc în total 183 de zile pe
parcursul oricărui interval de 12 luni
consecutive, care se încheie în anul
calendaristic vizat;
sau
d) persoana este cetăţean român care
lucrează în străinătate ca funcţionar
sau angajat la României într-un stat
străin.

23. persoană fizică rezidentă � este
persoana fizică aflată într-una din
următoarele situaţii:
a) persoana are domiciliul sau reşedinţa
în România;

b) centrul intereselor vitale ale persoanei
se găseşte în România;

c) persoana este prezentă în România
pentru o perioadă sau perioade ce
depăşesc, cumulat, 183 de zile pe
parcursul oricărui interval de 12 luni
consecutive, care se încheie în anul
calendaristic vizat;
sau
d) persoana este cetăţean român care
lucrează în străinătate ca funcţionar sau
angajat la României într-un stat străin.

Corectitudinea formulării
si conţinutului.

Cuvântul �îndeplineşte� este
mai cuprinzător
(corespunzător) decât
cuvântul �aflata�.
Cuvântul �amplasat�
corespunde mai bine decât
cuvântul �găseşte�.
Textul din Cod corespunde
exigenţelor OECD.
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Nr.
crt. Text iniţial Amendamentul propus

şi autorul acestuia
MOTIVAREA
AUTORULUI

MOTIVAREA
RESPINGERII

Prin excepţie de la lit.a)-d), nu este
persoană fizică rezidentă un cetăţean
străin cu statut diplomatic sau
consular în România, un cetăţean
străin care este funcţionar sau angajat
al unui organism internaţional şi
interguvernamental înregistrat în
România, un cetăţean străin care este
funcţionar sau angajat al unui stat
străin în România şi nici membrii
familiilor acestora.

Prin excepţie de la lit.a)-d), nu este
persoană fizică rezidentă un cetăţean
străin cu statut diplomatic sau consular în
România, un cetăţean străin care este
funcţionar sau angajat al unui organism
internaţional şi interguvernamental
înregistrat în România, un cetăţean străin
care este funcţionar sau angajat al unui
stat străin în România şi  membrii
familiilor acestora.
Autori:
- dep. Lucian Augustin Bolcaş - PRM;
- dep. Vasile Moiş - PRM

28. Art.7.pct.24
24. persoană juridică română - orice
persoană juridică care a fost înfiinţată
în conformitate cu legislaţia României
sau care are locul de exercitare a
conducerii efective în România.

24. persoană juridică română � persoana
juridică înfiinţată în conformitate cu
legislaţia României.
Autori:
- dep. Lucian Augustin Bolcaş - PRM;
- dep. Vasile Moiş - PRM

Corectitudinea formulării
si conţinutului juridic.

Sintagma �are locul de
exercitare� este recomandata
şi de O.E.C.D. şi aceasta
prevedere se găseşte in
Convenţiile de evitare a
dublei impuneri încheiate de
România cu alte state.

29.
Art.7.pct.25
25. persoană juridică străină - orice
persoană juridică care nu este
persoană juridică română.

25. persoană juridică străină � persoană
juridică alta decât cea prevăzută la pct.
24.
Autori:
- dep. Lucian Augustin Bolcaş - PRM;
- dep. Vasile Moiş � PRM.

Corectitudinea formulării
si conţinutului.

Este mai corecta prevederea
din Cod.
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Nr.
crt. Text iniţial Amendamentul propus

şi autorul acestuia
MOTIVAREA
AUTORULUI

MOTIVAREA
RESPINGERII

30.
Art.7.pct.26
26. preţ de piaţă - suma care ar fi
plătită de un client independent unui
furnizor independent în acelaşi
moment şi loc pentru acelaşi bun sau
serviciu sau pentru unul similar, în
condiţii de concurenţă loială.

26. preţ de piaţă - suma care ar fi plătită
de un client independent unui furnizor
independent în acelaşi moment şi în
acelaşi loc, pentru acelaşi bun sau
serviciu ori pentru unul similar, în
condiţii de concurenţă loială.
Autori:
- dep. Lucian Augustin Bolcaş - PRM;
- dep. Vasile Moiş - PRM

Corectitudinea formulării
si conţinutului juridic.

Textul din Cod se regăseşte
în Convenţiile de evitare a
dublei impuneri.

31. Art.7.pct.27
27. proprietate imobiliară - oricare
din următoarele:
 a) orice teren;
 b) orice clădire sau alta construcţie
ridicată ori încorporată într-un teren;
 c) orice recoltă, material lemnos,
depozit mineral sau altă resursă
naturală ataşată terenului;
 d) orice proprietate accesorie
proprietăţii prevăzute în literele a) -
c), inclusiv orice şeptel şi orice
echipament utilizat în agricultură sau
silvicultură;
 e) orice drept de proprietate descris în
literele a)- d), inclusiv dreptul de
folosinţă sau dreptul de a obţine venit
dintr-o astfel de proprietate.

27. proprietate imobiliară � dreptul  de
proprietate asupra:
a) terenurilor;
b) clădirilor sau altor construcţii
ridicate ori încorporate într-un teren;
 c) recoltelor, materialelor lemnoase,
depozitelor minerale şi altor resurse
naturale ataşate terenurilor;
 d) bunurilor accesorii proprietăţii
prevăzute la literele a) - c), inclusiv
şeptelului şi  echipamentelor utilizate în
agricultură sau silvicultură;

  e) eliminat.

Autori:
- dep. Lucian Augustin Bolcaş - PRM;
- dep. Vasile Moiş � PRM.

Corectitudinea formulării
si conţinutului juridic.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem
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Nr.
crt. Text iniţial Amendamentul propus

şi autorul acestuia
MOTIVAREA
AUTORULUI

MOTIVAREA
RESPINGERII

32.
Art.7.pct.28
28. redevenţă - orice sumă ce trebuie
plătită în bani sau în natură pentru
folosirea sau dreptul de folosinţă a
oricăruia din următoarele:
   a) drept de autor asupra unei lucrări
literare, artistice sau ştiinţifice,
inclusiv asupra filmelor, benzilor
pentru emisiunile de radio sau
televiziune, precum şi efectuarea de
înregistrări audio, video;
    b) orice brevet, invenţie, inovaţie,
licenţă, marcă de comerţ sau de
fabrică, franciză, proiect, desen,
model, plan, schiţă, formulă secretă
sau procedeu de fabricaţie sau
software.
         De asemenea, nu va fi
considerată redevenţă, în sensul
prezentei legi, remuneraţia în bani sau
în natură plătită pentru achiziţia în
întregime a drepturilor de autor asupra
unui program pentru calculator;
   c) orice transmisiuni, inclusiv  către
public, directe sau indirecte prin
cablu, satelit, fibre optice sau
tehnologii similare;
   d) orice echipament industrial,
comercial sau ştiinţific, orice bun
mobil, mijloc de transport sau
container;
   f) numele sau imaginea oricărei
persoane fizice sau alte drepturi
similare referitoare la o persoană
fizică;

28. redevenţă - orice sumă ce trebuie
plătită în bani sau în natură pentru
folosirea unuia din următoarele
drepturi:
   a) dreptul de autor al unei lucrări
literare, artistice sau ştiinţifice, inclusiv al
filmelor, benzilor pentru emisiuni de radio
şi televiziune, precum şi dreptul de autor
al înregistrărilor  audio şi video;

  b) brevetul, invenţia, inovaţia, licenţa,
marca de comerţ sau de fabrică,
franciza, proiectul, desenul, modelul,
planul, schiţa, formula secretă sau
procedeul de fabricaţie ori software;

 De asemenea, nu este considerată
redevenţă, în sensul prezentei legi,
remuneraţia în bani sau în natură plătită
pentru achiziţia în întregime a drepturilor
de autor asupra unui program pentru
calculator;
   c) transmisiunile directe sau indirecte
prin cablu, satelit, fibre optice şi
tehnologii similare, inclusiv
transmisiunile către public;
    d) echipament industrial, comercial şi
ştiinţific, precum şi  orice bun mobil,
mijloc de transport şi container;

   f) numele sau imaginea unei persoane
fizice sau alte drepturi similare aferente
persoanei fizice;

Corectitudinea formulării.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Propunem a se menţine
definiţia data prin Codul
fiscal, fiind aliniată la
recomandările O.E.C.D.
privind încheierea şi
negocierea convenţiilor de
evitare a dublei impuneri .
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Nr.
crt. Text iniţial Amendamentul propus

şi autorul acestuia
MOTIVAREA
AUTORULUI

MOTIVAREA
RESPINGERII

Autori:
- dep. Lucian Augustin Bolcaş - PRM;
- dep. Vasile Moiş - PRM

33. Art.7.pct.28.lit.g) nouă g) extracţia brută a substanţelor
minerale utile solide şi fluide.

Autor: dl. deputat Constantin Avramescu
� PNL.

Redevenţa este menţionată
în Legea minelor şi Legea
petrolului şi reprezintă o
taxă datorată de
concesionar.

Aceasta redevenţa nu se
încadrează in definiţia
cuprinsa in Codul fiscal şi in
recomandările O.E.C.D. şi nu
se are in vedere a fi
impozitata potrivit acestor
reglementari.

34.
Art.7.pct.29.
29. rezident - orice persoană juridică
română şi orice persoană fizică
rezidentă.

29. rezident - orice persoană juridică
română şi orice persoană fizică rezidentă
în România.
Autori:
- dep. Lucian Augustin Bolcaş - PRM;
- dep. Vasile Moiş - PRM

Corectitudinea formulării
si conţinutului juridic.

Terminologia corespunde
normelor OECD.

35. Art.7.pct.30
30. România - teritoriul de stat al
României, inclusiv marea sa
teritorială şi spaţiul aerian de deasupra
teritoriului şi mării teritoriale, asupra
cărora România îşi exercită
suveranitatea, precum şi zona
contiguă, platoul continental şi zona
economică exclusivă, asupra cărora
România îşi exercită, în conformitate
cu legislaţia sa şi potrivit normelor şi
principiilor dreptului internaţional,
drepturi suverane şi jurisdicţia.

30. România - teritoriul de stat al
României, inclusiv marea sa teritorială şi
spaţiul aerian de deasupra teritoriului şi
mării teritoriale, asupra cărora România îşi
exercită suveranitatea, precum şi zona
contiguă, platoul continental şi zona
economică exclusivă, asupra cărora
România îşi exercită, în conformitate cu
legislaţia sa şi potrivit normelor şi
principiilor dreptului internaţional,
jurisdicţia.

Autor: dl. deputat C-tin Avramescu � PNL

Asupra platoului
continental şi zone
economice exclusive,
statul exercită numai
jurisdicţia. Suveranitatea
se execută numai asupra
mării teritoriale, aşa cum
se formulează în prima
parte a punctului 30.

Definiţia este cea agreata de
Ministerul Afacerilor Externe
şi de Consiliul Legislativ şi
care a fost promovata in
Convenţiile de evitare a
dublei impuneri încheiate de
România cu diverse state.
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Nr.
crt. Text iniţial Amendamentul propus

şi autorul acestuia
MOTIVAREA
AUTORULUI

MOTIVAREA
RESPINGERII

36. Art.7.pct.31
31. titlu de participare - orice acţiune
sau altă parte socială într-o societate
în nume colectiv, societate în
comandită simplă, societate pe
acţiuni, societate în comandită pe
acţiuni, societate cu răspundere
limitată sau  într-o altă persoană
juridică sau la un fond deschis de
investiţii.

31. titlu de participare - orice acţiune sau
parte socială într-o societate în nume
colectiv, societate în comandită simplă,
societate pe acţiuni, societate în comandită
pe acţiuni, societate cu răspundere limitată
sau  într-o altă persoană juridică sau la un
fond deschis de investiţii.
Autori:
- dep. Lucian Augustin Bolcaş - PRM;
- dep. Vasile Moiş - PRM

Corectitudinea formulării . Textul din cod corespunde
legislaţiei în vigoare.

37. Art.7.pct.32
32. transfer - orice vânzare, cesiune
sau înstrăinare a dreptului de
proprietate, precum şi schimbul unui
drept de proprietate cu servicii sau cu
un alt drept de proprietate.
(2) Criteriile care stabilesc dacă o
activitate desfăşurată de o persoană
fizică reprezintă o activitate
dependentă sau independentă sunt
prevăzute în norme.

32. transfer � înstrăinarea pe orice cale a
dreptului de proprietate, precum şi
schimbul unui drept de proprietate cu
servicii sau cu un alt drept de proprietate.
 (2) Criteriile după care se stabileşte dacă
o activitate desfăşurată de către o
persoană fizică reprezintă o activitate
dependentă sau independentă sunt
prevăzute în Normele de aplicare a
codului.
Autori:
- dep. Lucian Augustin Bolcaş - PRM;
- dep. Vasile Moiş.

Corectitudinea formulării
si conţinutului juridic

Idem



21

Nr.
crt. Text iniţial Amendamentul propus

şi autorul acestuia
MOTIVAREA
AUTORULUI

MOTIVAREA
RESPINGERII

38.
Definiţia sediului permanent
Art.8.
(1) În înţelesul prezentului cod, un
sediu permanent este un loc prin care
se desfăşoară integral sau parţial
activitatea unui nerezident, fie direct,
fie printr-un agent dependent.

(2) Un sediu permanent presupune un
loc de conducere, sucursală, birou,
fabrică, magazin, atelier, precum şi o
mină, un puţ de ţiţei sau gaze, carieră
sau alte locuri de extracţie a resurselor
naturale.

(3) Un sediu permanent presupune un
şantier de construcţii, un proiect de
construcţie, ansamblu sau montaj sau
activităţi de supervizare legate de
acestea, numai dacă şantierul,
proiectul sau activităţile durează mai
mult de 6 luni.
(4) Prin derogare de la alin.(1)-(3), un
sediu permanent nu presupune
următoarele:
       a) folosirea unei instalaţii numai
în scopul depozitării sau expunerii
produselor sau bunurilor ce aparţin
nerezidentului;

(1) În înţelesul prezentului cod, un sediu
permanent este locul unde îşi desfăşoară
activitatea, totală sau parţială, un
nerezident, în mod nemijlocit sau printr-
un agent dependent.
Autor: Grupul Parlamentar PRM
(2) Sediul permanent înseamnă  locul de
unde se  conduce sucursala, biroul,
fabrica, magazinul, atelierul, mina,
puţul de ţiţei sau de gaze, carieră ori alte
locuri de extracţie a resurselor naturale.
Autor: Grupul Parlamentar PRM

(3) De asemenea, prin sediu permanent
se înţelege  şantierul de construcţii,
proiectul de construcţii, ansamblul,
montajul şi activităţile de supervizare
legate de acestea, dacă au o durată mai
mare de 6 luni.
Autor: Grupul Parlamentar PRM
(4) Prin derogare de la alin.(1)-(3),  sediul
permanent nu presupune:

a) folosirea unei instalaţii în scopul
depozitării sau expunerii produselor sau
bunurilor ce aparţin nerezidentului;
 Autor: Grupul Parlamentar PRM

Corectitudinea formulării
si conţinutului juridic.

Idem.

Idem.

Idem.

Eliminat cuvântul
�numai�.

Redactarea formulata prin
Codul fiscal a avut in vedere
recomandările O.E.C.D.
privind negocierea şi
încheierea Convenţiilor de
evitare a dublei impuneri

Cuvântul �numai� se
regăseşte in recomandările
O.E.C.D. privind negocierea
şi încheierea Convenţiilor de
evitare a dublei impuneri.
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Nr.
crt. Text iniţial Amendamentul propus

şi autorul acestuia
MOTIVAREA
AUTORULUI

MOTIVAREA
RESPINGERII

b) menţinerea unui stoc de produse
sau bunuri ce aparţin unui nerezident
numai în scopul de a fi depozitate sau
expuse;

         c) menţinerea unui stoc de
produse sau bunuri ce aparţin unui
nerezident numai în scopul de a fi
procesate de către o altă persoană;
        d) vânzarea de produse sau
bunuri ce aparţin unui nerezident, care
au fost expuse în cadrul unor expoziţii
sau târguri fără caracter permanent
sau ocazionale, dacă produsele sau
bunurile sunt vândute nu mai târziu de
o lună după încheierea târgului sau
expoziţiei;
       e) păstrarea unui loc fix de
activitate numai în scopul
achiziţionării de produse sau bunuri
sau culegerii de informaţii pentru un
nerezident;
f) păstrarea unui loc fix de activitate
numai în scopul desfăşurării de
activităţi cu caracter pregătitor sau
auxiliar de către un nerezident;
 g) păstrarea unui loc fix de activitate
numai pentru o combinaţie a
activităţilor prevăzute la lit. a)- f), cu
condiţia ca întreaga activitate
desfăşurată în locul fix al activităţii să
fie de natură preparatorie sau
auxiliară.

b) menţinerea unui stoc de produse sau
bunuri ce aparţin unui nerezident  în
scopul de a fi depozitate sau expuse;

 c) menţinerea unui stoc de produse sau
bunuri ce aparţin unui nerezident  în
scopul de a fi procesate de către o altă
persoană;
d) vânzarea de produse sau bunuri ce
aparţin unui nerezident, care au fost
expuse în cadrul unor expoziţii sau târguri
fără caracter permanent sau ocazionale,
dacă produsele sau bunurile se vând în
termen de o lună după încheierea târgului
sau expoziţiei;

e) păstrarea unui loc fix de activitate în
scopul achiziţionării de produse sau
bunuri sau culegerii de informaţii pentru
un nerezident;

f) păstrarea unui loc fix de activitate
numai în scopul desfăşurării de activităţi
cu caracter pregătitor sau auxiliar de către
un nerezident;
g) păstrarea unui loc fix de activitate
numai pentru o combinaţie a activităţilor
prevăzute la lit. a)-f), cu condiţia ca
întreaga activitate desfăşurată în locul fix
al activităţii să fie de natură preparatorie
sau auxiliară.
Autor: Grupul Parlamentar PRM

Eliminat cuvântul
�numai�.

Eliminat cuvântul
�numai�.

Corectitudinea formulării.

Eliminat cuvântul
�numai�.

Eliminat cuvântul
�numai�.

Eliminat cuvântul
�numai�.

Prin eliminarea acestui
cuvânt va apare o
contradicţie intre Codul fiscal
şi Convenţiile de evitare a
dublei impuneri.

Idem

Idem

Idem

Idem
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AUTORULUI

MOTIVAREA
RESPINGERII
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crt. Text iniţial Amendamentul propus

şi autorul acestuia
MOTIVAREA
AUTORULUI

MOTIVAREA
RESPINGERII

(5) Prin derogare de la alin.(1) şi
(2),un nerezident este considerat a
avea un sediu permanent în România
în ceea ce priveşte activităţile pe care
o persoană, alta decât un agent cu
statut independent, le întreprinde în
numele nerezidentului, dacă persoana
acţionează în România în numele
nerezidentului şi dacă este îndeplinită
una din următoarele condiţii:
      a) persoana este autorizată şi
exercită în România autoritatea de a
încheia contracte în numele
nerezidentului, cu excepţia cazurilor
când activităţile respective sunt
limitate la cele prevăzute la alin.(4)
lit.a) - f):   sau

b) persoana menţine în România un
stoc de produse sau bunuri din care
persoana livrează produse sau bunuri
în numele nerezidentului.
(6) Un nerezident nu se consideră că
are un sediu permanent în România
dacă doar desfăşoară activitate în
România prin intermediul unui
broker, agent, comisionar general sau
alt agent intermediar având un statut
independent, în cazul când această
activitate este activitatea obişnuită a
agentului, conform descrierii din
documentele constitutive. Dacă
activităţile unui astfel de agent sunt
desfăşurate integral sau aproape
integral în numele nerezidentului,

(5) Prin derogare de la prevederile
alin.(1) şi (2), un nerezident este
considerat a avea un sediu permanent în
România în ceea ce priveşte activităţile pe
care o persoană, alta decât un agent cu
statut independent, le întreprinde în
numele nerezidentului, dacă persoana
acţionează în România în numele
nerezidentului şi dacă este îndeplinită una
din următoarele condiţii:
a) persoana este autorizată şi exercită în
România dreptul de a încheia contracte în
numele nerezidentului, cu excepţia
cazurilor când activităţile respective sunt
limitate la cele prevăzute la alin.(4)  lit.a) -
f):   sau

b) persoana menţine în România un stoc
de produse sau bunuri din care
livrează în numele nerezidentului.

Autor: Grupul Parlamentar PRM

Corectitudinea formulării.

Corectitudinea formulării
şi conţinutul juridic.

Redactarea din Codul fiscal a
avut in vedere recomandările
din O.E.C.D. privind
negocierea şi încheierea
convenţiilor de evitare a
dublei impuneri. Formulările
din Cod se regăsesc şi in
convenţiile de evitare a
dublei impuneri încheiate de
România cu alte state.

Idem
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Nr.
crt. Text iniţial Amendamentul propus

şi autorul acestuia
MOTIVAREA
AUTORULUI

MOTIVAREA
RESPINGERII

iar în relaţiile comerciale şi financiare
dintre nerezident şi agent există
condiţii diferite de acelea care ar
exista între persoane independente,
atunci agentul nu se consideră ca fiind
agent cu statut independent.
(7) Un nerezident nu se consideră că
are un sediu permanent în România
numai dacă acesta controlează sau
este controlat de un rezident sau de o
persoană ce desfăşoară o activitate în
România prin intermediul unui sediu
permanent sau altfel.

(8) În înţelesul prezentului cod, sediul
permanent al unei persoane fizice se
consideră a fi baza fixă.

(7) Un nerezident se consideră că are
sediu permanent în România  dacă
acesta controlează sau este controlat de
un rezident ori de o persoană ce
desfăşoară o activitate în ţară printr-un
sediu permanent sau în alt mod.
Autor: Grupul Parlamentar PRM

(8) În înţelesul prezentului cod, sediul
permanent al unei persoane fizice este
domiciliul sau reşedinţa acesteia.
Autor: Grupul Parlamentar PRM

Corectitudinea formulării
şi conţinutul juridic.

Corectitudinea formulării
şi conţinutul juridic.

Idem.

Propunem sa se menţină
sintagma �baza fixa� pentru
faptul ca este criteriul după
care se impune o persoana
fizica ce desfăşoară o
�activitate independenta�.

39. Art.8.alin.(2)
(2) Un sediu permanent presupune un
loc de conducere, sucursală, birou,
fabrică, magazin, atelier, precum şi o
mină, un puţ de ţiţei sau gaze, carieră
sau alte locuri de extracţie a resurselor
naturale.

(2) Un sediu permanent presupune un loc
de conducere aflat în incinta unei
sucursale, birou, fabrică, magazin, atelier,
precum şi a unei mine sau cariere,
respectiv a unei schele de ţiţei sau gaze.

Autor: dl. deputat C-tin Avramescu - PNL

Pentru o mai corectă
exprimare. Puţul (sonda)
de ţiţei sau gaze este un
loc de muncă şi nu un
sediu permanent în
înţelesul alin.(1).

Propunerea din Cod are in
vedere recomandările
O.E.C.D. in negocierea şi
încheierea Convenţiilor de
evitare a dublei impuneri.
Aceasta prevedere se
regăseşte şi in şi Convenţiile
de evitare a dublei impuneri
încheiate de România cu
diverse state membre
O.E.C.D.



26

Nr.
crt. Text iniţial Amendamentul propus

şi autorul acestuia
MOTIVAREA
AUTORULUI

MOTIVAREA
RESPINGERII

40. Art.8' nou. Cap. III, �Prevederi generale�: după Art. 8
se adaugă un nou articol, denumit
Articolul 8':
Art.  8'. (1) Contribuabilii, români sau
străini, plătitori ai impozitului pe venit,
care nu au arierate la plata impozitului,
pot opta pentru direcţionarea a 2% din
cuantumul impozitului final pe venit,
datorat statului român, asociaţiilor şi
fundaţiilor non-profit înfiinţate care
funcţionează în condiţiile OG 26/2000.
(2) Direcţionarea poate fi făcută către
un număr de beneficiari egal cu întregul
plus unu al câtului dintre suma
reprezentând 2% din cuantumul
impozitului direct şi plafonul de
1.000.000.

Autori:
- dep. Mona Musca
- sen. Markó Belá
- dep. Viorel Hrebenciuc
- dep. Emil Boc

Creează o legătură directă
între indivizi şi societatea
civilă, responsabilizând
ambele părţi.
Încurajează donaţia
publică şi comportamentul
civic participativ.
Permite contribuabililor să
aleagă destinaţia banilor
publici, potrivit nevoilor
acestora (adică
descentralizează şi creşte
transparenţa deciziei de
finanţare a organizaţiilor
non-profit)
Diversifică sursele de
finanţare ale organizaţiilor
non-profit, scăzând
dependenţa faţă de sursele
externe de finanţare şi
rezolvă penuria acestora,
previzibilă după integrarea
ţării în UE şi NATO.

Textul propus implică
proceduri greu de controlat
cu un mare grad de
subiectivitate.
În cuprinsul prezentei legi
sunt reglementări care
asigură finanţarea
corespunzătoare asociaţiilor
şi fundaţiilor.
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crt. Text iniţial Amendamentul propus

şi autorul acestuia
MOTIVAREA
AUTORULUI

MOTIVAREA
RESPINGERII

41.
Moneda de plată şi de calcul a
impozitelor şi taxelor
Art.9.alin.(3)
(3) Sumele exprimate într-o monedă
străină se convertesc în moneda
naţională a României, după cum
urmează:
      a) în cazul unei persoane care
desfăşoară o activitate într-un stat
străin şi îşi tine contabilitatea acestei
activităţi în moneda statului străin,
profitul impozabil sau venitul net din
activităţi independente şi impozitul
plătit statului străin se convertesc în
moneda naţională a României prin
utilizarea unei medii a cursurilor de
schimb valutar pentru perioada căreia
îi este aferent profitul impozabil sau
venitul net;
      b) în oricare alt caz, sumele se
convertesc în moneda naţională a
României, prin utilizarea cursului de
schimb valutar la data la care se
primesc sau se plătesc sumele
respective sau din altă dată prevăzută
în norme.

(3) Sumele exprimate într-o monedă
străină se convertesc în moneda naţională
a României, după cum urmează:

       a) în cazul unei persoane care
desfăşoară o activitate într-un stat străin şi
îşi tine contabilitatea acestei activităţi în
moneda statului străin, profitul impozabil
sau venitul net din activităţi independente
şi impozitul plătit statului străin se
convertesc în moneda naţională a
României prin utilizarea unei medii a
cursurilor de schimb valutar pentru
perioada în care a realizat  profitul
impozabil sau venitul net;

       b) în toate celelalte cazuri, sumele se
convertesc în moneda naţională a
României, prin utilizarea cursului de
schimb valutar la data la care se
efectuează încasările sau plăţile
respective orie de la data prevăzută în
normele de aplicare a codului.

Autor: Grupul Parlamentar PRM

Corectitudinea formulării
si conţinutului juridic

Pentru respectarea
terminologiei din legile
speciale.
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crt. Text iniţial Amendamentul propus

şi autorul acestuia
MOTIVAREA
AUTORULUI

MOTIVAREA
RESPINGERII

(4) În înţelesul alin.(3), cursul de
schimb valutar, folosit pentru a
converti în moneda naţională a
României sumele exprimate în
moneda străină, este cursul de schimb
comunicat de Banca Naţională a
României, exceptând cazurile
prevăzute expres în norme.

4) În înţelesul alin.(3), cursul de schimb
valutar, folosit pentru a converti sumele
exprimate într-o moneda străină în
moneda naţională, este cursul de schimb
comunicat de Banca Naţională a
României, exceptând cazurile prevăzute
expres în norme.

Autori:
- dep. Lucian Augustin Bolcaş - PRM;
- dep. Vasile Moiş � PRM.

Corectitudinea formulării
si conţinutului juridic.

Idem

42.
Venituri în natură
Art.10.alin.(1)
 (1) În înţelesul prezentului cod,
veniturile impozabile cuprind
veniturile în numerar şi/sau în natură.

(1) În înţelesul prezentului cod, veniturile
impozabile cuprind veniturile în numerar
şi în natură.
Autori:
- dep. Lucian Augustin Bolcaş - PRM;
- dep. Vasile Moiş - PRM

Corectitudinea formulării
si conţinutului juridic.

Veniturile nu sunt totdeauna
şi în numerar şi în natură
(cumulativ)

43. Art.10.alin.(2)
(2) În cazul venitului în natură, suma
venitului este egală cu preţul de piaţă
pentru bunul sau serviciul respectiv.

(2) În cazul venitului în natură, suma
venitului este egală cu preţul de piaţă
pentru bunul sau serviciul respectiv, în
momentul dobândirii acestora.

Autor: dl. deputat Tudor Mohora - PSD

Pentru corelare cu
veniturile în numerar la
care se cunoaşte cu
precizie momentul
obţinerii lor şi pentru
precizia necesară
determinării venitului în
natură.

Textul a fost modificat în
Anexa nr. 1 la prezentul
raport.
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crt. Text iniţial Amendamentul propus

şi autorul acestuia
MOTIVAREA
AUTORULUI

MOTIVAREA
RESPINGERII

44. Prevederi speciale pentru aplicarea
Codului fiscal
Art.11.
(1) La stabilirea sumei unui impozit
sau a unei taxe în înţelesul prezentului
cod, autorităţile fiscale pot să nu ia în
considerare o tranzacţie care nu are un
scop economic sau pot reîncadra
forma unei tranzacţii pentru a reflecta
conţinutul economic al tranzacţiei.
(2) În cadrul unei tranzacţii între
persoane afiliate, autorităţile fiscale
pot ajusta suma venitului sau a
cheltuielii oricăreia dintre persoane,
după cum este necesar pentru a
reflecta preţul de piaţă al bunurilor
sau serviciilor furnizate în cadrul
tranzacţiei.  La stabilirea preţului de
piaţă al tranzacţiilor între persoane
afiliate se foloseşte cea mai adecvată
dintre următoarele metode:
a) metoda comparării preţurilor, prin
care preţul de piaţă se stabileşte pe
baza preţurilor plătite altor persoane
care vând bunuri sau servicii
comparabile către persoane
independente;
b) metoda cost-plus, prin care preţul
de piaţă se stabileşte pe baza
costurilor bunului sau serviciului
asigurat prin tranzacţie, majorat cu
marja de profit corespunzătoare;

Eliminat în integralitate.

Autori:
- dep. Lucian Augustin Bolcaş - PRM;
- dep. Vasile Moiş � PRM.

Dă naştere la abuzuri ale
organelor financiare.
Contractul este lege între
părţi.

Textul din Cod asigură
cadrul legal necesar
organelor de control pentru
determinarea din punct de
vedere fiscal a veniturilor
supuse impozitării şi
eliminării evaziunii fiscale.
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crt. Text iniţial Amendamentul propus

şi autorul acestuia
MOTIVAREA
AUTORULUI

MOTIVAREA
RESPINGERII

c) metoda preţului de revânzare, prin
care preţul de piaţă se stabileşte pe
baza preţului de revânzare al bunului
sau serviciului vândut unei persoane
independente, diminuat cu cheltuiala
cu vânzarea, alte cheltuieli ale
contribuabilului şi o marja de profit;
d) orice altă metodă recunoscută în
liniile directoare privind preţurile de
transfer emise de Organizaţia pentru
Cooperare şi Dezvoltare Economică.
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crt. Text iniţial Amendamentul propus

şi autorul acestuia
MOTIVAREA
AUTORULUI

MOTIVAREA
RESPINGERII

45.
Contribuabilii
Art.13.lit.b), c), d)
Sunt obligate la plata impozitului pe
profit, în conformitate cu prevederile
acestui Titlu, următoarele persoane,
denumite în continuare contribuabili:
�
      b) persoanele juridice străine care
desfăşoară activitate prin intermediul
unui sediu permanent  în România;

      c) persoanele juridice străine şi
persoanele fizice nerezidente care
desfăşoară activitate în România într-
o asociere fără personalitate juridică;

      d) persoanele juridice străine care
realizează venituri din sau în legătură
cu proprietăţi imobiliare situate în
România sau din vânzarea/cesionarea
titlurilor de participare deţinute la o
persoană juridică română;

Sunt obligate să plătească impozit pe
profit,  următoarele persoane, denumite în
continuare contribuabili:
�

       b) persoanele juridice străine care
desfăşoară activităţi prin intermediul
unor sedii permanente  în România;

        c) persoanele juridice străine şi
persoanele fizice nerezidente care
desfăşoară activităţi în România în
asocieri fără personalitate juridică;

         d) persoanele juridice străine care
realizează venituri din sau în legătură cu
proprietăţi imobiliare situate în România
sau din înstrăinarea titlurilor de
participare deţinute la o persoană juridică
română.
Autori:
- dep. Lucian Augustin Bolcaş - PRM;
- dep. Vasile Moiş - PRM

Corectitudinea formulării.

Idem.

Idem.

Corectitudinea formulării
si conţinutului juridic.

Textul corespunde
exigenţelor  OECD.
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şi autorul acestuia
MOTIVAREA
AUTORULUI

MOTIVAREA
RESPINGERII

46.
Scutiri
Art.15.alin.1.şi alin.(2) lit. f)
     d) fundaţiile  române constituite ca
urmare a unui legat;

f) cultele religioase, pentru veniturile
obţinute din producerea şi
valorificarea obiectelor şi produselor
necesare activităţii de cult, potrivit
Legii nr.103/1992 privind dreptul
exclusiv al cultelor religioase pentru
producerea obiectelor de cult, cu
modificările şi completările ulterioare,
şi pentru veniturile obţinute din chirii,
cu condiţia ca sumele respective să fie
utilizate, în anul curent sau în anii
următori, pentru întreţinerea şi
funcţionarea unităţilor de cult, pentru
lucrările de construcţie, de reparaţie şi
de consolidare a lăcaşurilor de cult şi
a clădirilor ecleziastice, pentru
învăţământ şi pentru acţiuni specifice
cultelor religioase, inclusiv veniturile
din despăgubiri sub formă bănească,
obţinute ca urmare a măsurilor
reparatorii prevăzute de legile privind
reconstituirea dreptului de proprietate;

 d) fundaţiile, asociaţiile, federaţiile şi
uniunile de fundaţii şi asociaţii, toate cu
scop lucrativ;

 f) cultele religioase, pentru veniturile
obţinute din producerea şi valorificarea
obiectelor şi produselor necesare activităţii
de cult, potrivit legii, pentru veniturile
obţinute din chirii şi veniturile obţinute
ca urmare a măsurilor reparatorii
rezultate din reconstituirea dreptului de
proprietate, cu condiţia ca sumele
respective să fie utilizate pentru
întreţinerea şi funcţionarea lăcaşurilor
de cult, pentru lucrări de consolidare,
reparaţie şi  construcţie a clădirilor
ecleziastice, pentru învăţământ şi
pentru activităţi specifice cultelor
religioase.

Corectitudinea formulării
si conţinutului juridic.

Corectitudinea formulării
si conţinutului juridic.

Prin acest amendament se
lărgeşte sfera scutirilor, fiind
în contradicţie şi cu art. 15
(2)-(3), creează discriminare
în raport cu activităţi similare
realizate de celelalte
persoane juridice care nu au
această formă de organizare.

Forma nouă a aliniatului
restrânge sensul, fiind
necesară utilizarea imediată a
veniturilor. Scutirea este deja
condiţionată de folosirea
expresă a acestor venituri
pentru  lucrări şi activităţi
nominalizate.
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g) instituţiile de învăţământ particular
acreditate, precum şi cele autorizate,
pentru veniturile utilizate, în anul
curent sau în anii următori, potrivit
Legii învăţământului nr.84/1995,
republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, şi Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.174/2001
privind unele măsuri pentru
îmbunătăţirea finanţării
învăţământului superior, cu
modificările ulterioare;

h) asociaţiile de proprietari constituite
ca persoane juridice şi asociaţiile de
locatari recunoscute ca asociaţii de
proprietari potrivit Legii locuinţei
nr.114/1996, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
pentru veniturile obţinute din
activităţile economice şi  care sunt sau
urmează a fi utilizate pentru
îmbunătăţirea utilităţilor şi a eficienţei
clădirii, pentru întreţinerea şi
repararea proprietăţii comune.

g) instituţiile de învăţământ particular
acreditate, precum şi cele autorizate,
pentru veniturile utilizate, potrivit legii;

h) asociaţiile de proprietari constituite ca
persoane juridice şi asociaţiile de locatari
recunoscute ca asociaţii de proprietari
potrivit legii, pentru veniturile obţinute
din activităţi economice utilizate în
vederea consolidării şi reparaţiilor la
clădire precum şi întreţinerea şi
reparaţiile părţilor comune în
coproprietate forţată şi perpetuă;

Autor: deputat Radu Stroe - PNL

Idem

Idem

Forma nouă a aliniatului
restrânge sensul, fiind
necesară utilizarea imediată a
veniturilor.

Idem
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47. Art.15.alin.(2) lit. d).
(2) Organizaţiile non-profit,
organizaţiile sindicale şi organizaţiile
patronale sunt scutite de la plata
impozitului pe profit pentru
următoarele tipuri de venituri:
����.
d) veniturile obţinute din vize, taxe şi
penalităţi sportive sau din participarea
la competiţii şi demonstraţii sportive;�

Se propune reformularea, astfel:
�(2) Organizaţiile non-profit, organizaţiile
sindicale şi organizaţiile patronale sunt
scutite de la plata impozitului pe profit
pentru următoarele tipuri de venituri:

����.
d) veniturile obţinute din vize, taxe şi
penalităţi sportive precum şi veniturile
din orice sursă realizate de structurile
sportive fără scop patrimonial dacă
acestea sunt utilizate în procent de cel
puţin 30% pentru activitatea sportivă
de copii şi juniori, inclusiv pentru
finanţarea cheltuielilor de investiţii,
dotări şi funcţionale, aferente acestei
activităţi. 

Autor : deputat Radu Stroe � PNL

Scutirea de la plata
impozitului pe profit
pentru veniturile
respective are în vedere:
- realizarea, pe această
cale, a unui mecanism de
motivare reală a
structurilor sportive pentru
dezvoltarea activităţii de
performanţă la nivelul
copiilor şi juniorilor;
- o modalitate directă de
finanţare a activităţii
sportive la nivelul copiilor
şi juniorilor, în locul celei
tradiţionale, prin finanţare
din banii publici privind
programele sportive
pentru aceste categorii de
vârstă.

Orice formă de scutire
creează discriminare privind
sursele de finanţare între
sport şi celelalte  activităţi cu
scop civic, social, cultural.

Pentru finanţarea în mod
unitar s-a majorat deducerea
din impozitul pe profit prin
sponsorizare.
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48. Art.15.alin.(4) nou. Se introduce alin.(4) cu următorul
conţinut:
�(4) Întreprinderile mici şi mijlocii
beneficiază până la 31 decembrie 2006
de:
a) scutirea de la plata impozitului pe
profit a cotei părţi din profitul
reinvestit:
b) scutirea de la plata impozitului pe
profit a societăţilor care creează noi
locuri de muncă în primii doi ani de
ocupare a acestora de către salariaţi, cu
asigurarea creşterii numărului scriptic
de angajaţi cu cel puţin 10% faţă de
anul precedent.�

Autor: dl. deputat Petre Naidin �
Independent

Sprijinirea capitalului
autohton prin
îmbunătăţirea climatului
economic. Stimularea
investiţiilor şi a creării de
noi locuri de muncă.
În caz de respingere,
rugăm comisia să accepte
�reducerea impozitului pe
profit cu 20% prin care se
asigură creşterea
numărului scriptic de
angajaţi cu cel puţin 10%
faţă de anul precedent.

Această formă de stimulare a
investitorilor nu este neutră
în raport cu situaţia
financiară a societăţii
facilitate.
 Nu este echitabila pentru toţi
contribuabilii (cei care fac
investiţii din credite nu pot
beneficia) . Facilitatea pentru
crearea locurilor de munca
nu se poate susţine pentru ca
ar crea locuri de munca
neeconomice (doar pentru a
se beneficia de scutire).

49. Anul fiscal
Art.16

Art.16 �Anul fiscal� trebuie definit în
Titlul I, fie la Capitolul III, art.7 �Definiţii
ale termenilor comuni�, fie la Capitolul IV
�Reguli de aplicare generală�.

Autor: dl. deputat Emil Boc � PD

Sintagma �An fiscal� este
comună şi valabilă pentru
toate impozitele şi taxele,
nu doar pentru impozitul
pe profit.

Se referă numai la impozitul
pe profit şi nu se referă la
toate tipurile de impozite şi
taxe din Codul Fiscal.
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50.
Impozit minim pentru baruri de
noapte, cluburi de noapte, discoteci,
cazinouri şi pariuri sportive
Art.18
Contribuabilii care desfăşoară
activităţi de natura barurilor de
noapte, a cluburilor de noapte,
discotecilor, cazinourilor sau
pariurilor sportive şi la care  impozitul
pe profit aferent acestor activităţi este
mai mic decât 5% din veniturile
realizate  din aceste activităţi,
datorează un impozit pe profit rezultat
în urma aplicării cotei de 5% asupra
veniturilor rezultate din aceste
activităţi.

Contribuabilii care desfăşoară activităţi de
natura barurilor de noapte, a cluburilor de
noapte, discotecilor, cazinourilor sau
pariurilor sportive şi la care  impozitul pe
profit aferent acestor activităţi este mai
mic decât 50% din veniturile realizate  din
aceste activităţi, datorează un impozit pe
profit rezultat în urma aplicării cotei de
50% asupra veniturilor rezultate din
aceste activităţi.

Autori:
- dep. Lucian Augustin Bolcaş - PRM;
- dep. Vasile Moiş.

O alta cotă realistă în
raport de natura
veniturilor.

O parte din veniturile
realizate se întorc la bugetul
statului sub forma taxelor de
autorizare, organizare şi
exploatare a jocurilor de
noroc, conform H.G.
251/1999.
Textul iniţial a fost
reformulat la Anexa nr. 1 �
admise.
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51. Reguli generale
Art.19
(1) Profitul impozabil se calculează ca
diferenţă între veniturile realizate din
orice sursă şi cheltuielile efectuate în
scopul realizării de venituri, dintr-un
an fiscal, din care se scad veniturile
neimpozabile şi la care se adaugă
cheltuielile nedeductibile. La
stabilirea profitului impozabil se iau
în calcul şi alte elemente similare
veniturilor şi cheltuielilor.�

După aliniatul (1) se propune introducerea
unui alineat nou, alineatul (11), astfel:
�Art.19 � Reguli generale
(11) Fac excepţie de la prevederile
alineatului (1) organizaţiile non-profit
la care profitul impozabil se calculează
ca diferenţă între veniturile realizate
din activităţile economice şi suma
cheltuielilor efectuate în scopul
realizării de venituri, într-un an fiscal,
din care se scad veniturile neimpozabile
prevăzute la art.8 şi la care se adaugă
cheltuielile nedeductibile, prevăzute la
art.9 alin.(4) al Titlului II, Capitolul II�.

Autor : deputat Radu Stroe � PNL

Organizaţiile non-profit au
în pondere principală
cheltuieli specifice, care
sunt nedeductibile şi care
nu se înscriu pe lista
cheltuielilor nedeductibile,
prevăzute la art.9, alin.(4)
din proiect (Titlul II,
Capitolul II).
Ca atare, preluarea
mecanică a cheltuielilor
nedeductibile, specifice
organizaţiilor non-profit,
la calcularea profitului
pentru activitatea
economică (întâmplătoare)
ar denatura major şi
nejustificat baza de calcul
a impozitului pe profit.
Astfel, s-ar face distincţie,
evitând orice eroare de
calcul, între veniturile şi
cheltuielile aferente
activităţilor specifice
organizaţiilor non-profit şi
veniturile şi cheltuielile

Nu este nevoie de o regula
speciala pentru organizaţiile
non-profit, profitul impozabil
al acestora calculându-se
potrivit regulii generale.

activităţilor economice,
care pot fi realizate
întâmplător de
organizaţiile non-profit.
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52. Venituri neimpozabile
Art.20.lit.f) nouă
Următoarele venituri sunt
neimpozabile la calculul profitului
impozabil:
���.
f) nouă.

Următoarele venituri sunt neimpozabile la
calculul profitului impozabil:
���.
f) profitul reinvestit în scopul
dezvoltării activităţii

Autor: dl. deputat Eugen Nicolaescu �
PNL

Pentru motivarea creşterii
ratei investiţionale, care
poate avea ca efect crearea
de noi locuri de muncă,
creşterea productivităţii,
ceea ce ar duce implicit la
sporirea veniturilor din
impozite către bugetul de
stat.

În dispoziţiile legale în
vigoare stimularea investiţiei
se face prin metoda
amortizării accelerate care
conferă investitorilor
avantaje suplimentare.

53. Cheltuieli
Art.21.alin.(1)
(1) Pentru determinarea profitului
impozabil, sunt considerate cheltuieli
deductibile numai cheltuielile
efectuate în scopul realizării de
venituri impozabile, inclusiv cele
reglementate prin acte normative în
vigoare

(1) Pentru determinarea profitului
impozabil sunt considerate cheltuieli
deductibile cheltuielile efectuate în scopul
realizării de venituri impozabile, inclusiv
cele reglementate prin acte normative în
vigoare şi cheltuielile efectuate în scopul
acordării de burse pe bază de contract
încheiat cu agenţi economici ori cu alte
persoane fizice sau juridice.

Autor: dl. deputat Emil Boc - PD

Pentru compatibilizare cu
Legea învăţământului
nr.84/1995, art.170
alin.(2).

Astfel de cheltuieli nu sunt
legate de activitatea
economica directa a
contribuabilului. Cheltuielile
cu formarea profesionala a
personalului propriu sunt
deductibile.



39

Nr.
crt. Text iniţial Amendamentul propus

şi autorul acestuia
MOTIVAREA
AUTORULUI

MOTIVAREA
RESPINGERII

54. Art.21.alin.(3).lit.k).
(3) Următoarele cheltuieli au
deductibilitate limitată:
��..
k) cheltuielile cu primele de asigurare
private de sănătate, în limita stabilită
potrivit legii.

(3) Următoarele cheltuieli au
deductibilitate limitată:
��..
k) cheltuielile cu primele de asigurare
private de sănătate, precum şi cheltuielile
cu primele de asigurare plătite de
angajator, în numele angajatului, care
nu sunt incluse în veniturile salariale ale
angajatului, în limita stabilită potrivit
legii.�

Autori: dnii. Deputaţi Eugen Nicolaescu,
Ovidiu Drăgănescu � PNL.

Cheltuielile suportate de
angajatori în numele
angajaţilor în legătură cu
impozitarea veniturilor
salariale ale acestora,
inclusiv contribuţia la
asigurărilor sociale de
sănătate etc.(partea
suportată de angajator)
sunt şi aşa mult prea mari
în România, comparativ
cu alte ţări europene.
Considerăm că deducerea
cheltuielilor cu primele de
asigurare plătite de
angajator, în numele
angajatului, care nu sunt
incluse în veniturile
salariale ale angajatului, ar
diminua sarcina fiscală
pentru unii angajatori care
plătesc astfel de prime.

Textul propus va conduce în
practică la evaziune fiscală.

55. Art.21.alin.(4).lit.k)
(4) Următoarele cheltuieli nu sunt
deductibile:
��..
k) cheltuielile cu primele de asigurare
plătite de angajator, în numele
angajatului, care nu sunt incluse în
veniturile salariale ale angajatului, în
conformitate cu prevederile Titlului
III;

Se elimină.

Autori: dnii. Deputaţi Eugen Nicolaescu,
Ovidiu Drăgănescu � PNL

Nu se poate promova
deoarece trecerea în categoria
de cheltuieli deductibile ar
conduce în practică la
stimularea evaziunii fiscale.
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56. Provizioane şi rezerve
Art.22.alin.(1).lit.c)

c) provizioanele constituite în limita
unui procent de 20% - începând cu
data de 1 ianuarie 2004, 25% -
începând cu data de 1 ianuarie 2005,
30%- începând cu data de 1 ianuarie
2006, din valoarea creanţelor asupra
clienţilor, înregistrate de către
contribuabili, alţii decât cei prevăzuţi
la alin. (1), lit. d), g) şi i), care
îndeplinesc, cumulat următoarele
condiţii:
1. sunt înregistrate după data de 1
ianuarie 2004;
2. sunt neîncasate într-o perioadă ce
depăşeşte 270 de zile de la data
scadenţei;
3. nu sunt garantate de altă persoană;
4. sunt datorate de o persoană care nu
este persoană afiliată contribuabilului;
5. au fost incluse în veniturile
impozabile ale contribuabilului.

c) provizioanele constituite în limita unui
procent de 20% - din valoarea creanţelor
asupra clienţilor, înregistrate după data
de 1 aprilie 2003 şi neîncasate într-o
perioadă ce depăşeşte 270 de zile de la
data scadenţei, care îndeplinesc, cumulat
următoarele condiţii:
1. sunt înregistrate după data de 1 ianuarie
2004;
2. sunt neîncasate într-o perioadă ce
depăşeşte 270 de zile de la data scadenţei;
3. nu sunt garantate de altă persoană;
4. sunt datorate de o persoană care nu este
persoană afiliată contribuabilului;
5. au fost incluse în veniturile impozabile
ale contribuabilului

Autor: dep. Adrian Moişoiu - PRM

Motivaţia din proiectul de
Cod fiscal este restrânsă şi
limitată. Deducerea
parţială este condiţionată
de cerinţa ca entitatea
plătitoare de impozit să-şi
constituie o rezervă, iar
deducerea de 20% este
permisă numai după
epuizarea acestei rezerve.

Nu se poate aplica retroactiv
pentru creanţele din anii
anteriori.

57. Art.22.Alin.(1).lit.k) nouă. k) dacă după 3 ani de la scadenţa
creanţelor acestea nu au putut fi
recuperate sau dacă  debitorul a intrat
în procedura de faliment, valoarea
creanţelor astfel nerecuperate, va fi
dedusă în totalitate.

Autor: dep. Adrian Moişoiu - PRM

Se completează art. 22,
alin. (1) cu un nou punct
k)

Nu se poate accepta datorită
implicaţiilor bugetare majore.
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58. Art.22.alin.(1).lit.i) şi lit.i1) nouă:

(1) Contribuabilul are dreptul la
deducerea  rezervelor  şi
provizioanelor numai în conformitate
cu acest articol, astfel:
��
i) provizioanele de risc pentru
operaţiunile pe pieţele financiare,
constituite potrivit reglementărilor
Comisiei Naţionale a Valorilor
Mobiliare;

Se propune reformularea şi completarea
cu o nouă literă, litera i1), astfel:
(1) Contribuabilul are dreptul la deducerea
rezervelor  şi provizioanelor numai în
conformitate cu acest articol, astfel:
��

i) provizioanele de risc pentru operaţiunile
pe pieţele financiare, constituite potrivit
reglementărilor Comisiei Naţionale a
Valorilor Mobiliare;
i1) Dacă după o perioadă de peste 3 ani
de la scadenţa creanţelor acestea nu au
putut fi recuperate sau dacă debitorul a
intrat în procedura de faliment,
valoarea creanţelor astfel nerecuperate
va fi dedusă în totalitate.�

Autori: dnii. deputaţi Eugen Nicolaescu,
Ovidiu Drăgănescu � PNL.

Neimpozitarea creanţelor
nerecuperate după 3 ani
sau în cazul falimentului
debitorului este conformă
cu practica curentă
internaţională şi constituie
un tratament corect faţă de
întreprinzători. Toate
ţările occidentale permit
deducerea integrală a
creanţelor neîncasate la
calculul impozitului pe
profit, (dacă acestea nu au
putut fi recuperate într-o
anumită perioadă de
timp).

Textul implică  influenţe
financiare majore.
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59. Art.22.alin.(2)

(2) Contribuabilii autorizaţi să
desfăşoare activitate în domeniul
exploatării zăcămintelor naturale sunt
obligaţi sa înregistreze în evidenţa
contabilă şi să deducă provizioane
pentru refacerea terenurilor afectate şi
pentru redarea acestora în circuitul
economic, silvic sau agricol, în limita
unei cote de 1%, aplicată asupra
diferenţei dintre veniturile  şi
cheltuielile din exploatare, pe toata
durata de funcţionare a exploatării
zăcămintelor naturale.

Înlocuirea expresiei �zăcăminte naturale�
cu �zăcăminte de substanţe minerale
utile�.

(2) Contribuabilii autorizaţi să desfăşoare
activitate în domeniul exploatării
zăcămintelor de substanţe minerale utile
sunt obligaţi sa înregistreze în evidenţa
contabilă şi să deducă provizioane pentru
refacerea terenurilor afectate şi pentru
redarea acestora în circuitul economic,
silvic sau agricol, în limita unei cote de
1%, aplicată asupra diferenţei dintre
veniturile  şi cheltuielile din exploatare, pe
toata durata de funcţionare a exploatării
zăcămintelor de substanţe minerale utile.

Autor: dl. deputat C-tin Avramescu � PNL

Pentru exprimare corectă
şi profesională.
Zăcămintele toate sunt
naturale pentru că nu pot
fi altfel.

Pentru respectarea
terminologiei din legislaţia în
vigoare.
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60. Cheltuieli cu dobânzile şi diferenţe
de curs valutar
Art.23.alin.(1)
(1) Cheltuielile cu dobânzile sunt
integral deductibile în cazul în care
gradul de îndatorare a capitalului este
mai mic decât unu. Gradul de
îndatorare a capitalului se determină
ca raport între capitalul împrumutat cu
termen de rambursare peste un an şi
capitalul propriu, ca medie a valorilor
existente la începutul anului şi
sfârşitul perioadei pentru care se
determină impozitul pe profit. Prin
capital împrumutat se înţelege totalul
creditelor şi împrumuturilor cu termen
de rambursare peste un an potrivit
clauzelor contractuale. Începând cu
data de 1 ianuarie 2006, cheltuielile
cu dobânzile sunt integral deductibile
în cazul în care gradul de îndatorare a
capitatului este mai mic decât trei.

(1) Cheltuielile cu dobânzile sunt integral
deductibile în cazul în care gradul de
îndatorare a capitalului este mai mic decât
3:1. Gradul de îndatorare a capitalului se
determină ca raport între capitalul
împrumutat cu termen de rambursare peste
un an şi capitalul propriu, ca medie a
valorilor existente la începutul anului şi
sfârşitul perioadei pentru care se
determină impozitul pe profit. Prin capital
împrumutat se înţelege totalul creditelor şi
împrumuturilor cu termen de rambursare
peste un an potrivit clauzelor contractuale.
Începând cu data de 1 ianuarie 2006,
cheltuielile cu dobânzile sunt integral
deductibile în cazul în care gradul de
îndatorare a capitatului este mai mic decât
trei.

Autor: dep. Adrian Moişoiu - PRM

La alte ţări europene
- Cehia şi Slovacia -
gradul de îndatorare este
de 4:1 iar în Polonia,
Ungaria şi Rusia este de
3:1

Prevederile alineatului nu
sunt corelate. Un grad de
îndatorare 3 este prea mare
având în vedere stadiul de
dezvoltare a economiei
româneşti.
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61. Art.23.alin.(1)
(1) Cheltuielile cu dobânzile sunt
integral deductibile în cazul în care
gradul de îndatorare a capitalului este
mai mic decât unu. Gradul de
îndatorare a capitalului se determină
ca raport între capitalul împrumutat cu
termen de rambursare peste un an şi
capitalul propriu, ca medie a valorilor
existente la începutul anului şi
sfârşitul perioadei pentru care se
determină impozitul pe profit. Prin
capital împrumutat se înţelege totalul
creditelor şi împrumuturilor cu termen
de rambursare peste un an potrivit
clauzelor contractuale. Începând cu
data de 1 ianuarie 2006, cheltuielile
cu dobânzile sunt integral deductibile
în cazul în care gradul de îndatorare a
capitatului este mai mic decât trei.

(1) Cheltuielile cu dobânzile sunt integral
deductibile în cazul în care gradul de
îndatorare a capitalului este mai mic
decât trei. Gradul de îndatorare a
capitalului se determină ca raport între
capitalul împrumutat cu termen de
rambursare peste un an şi capitalul
propriu, ca medie a valorilor existente la
începutul anului şi sfârşitul perioadei
pentru care se determină impozitul pe
profit. Prin capital împrumutat se înţelege
totalul creditelor şi împrumuturilor cu
termen de rambursare peste un an potrivit
clauzelor contractuale.

Autori: dnii. deputaţi: Eugen Nicolaescu,
Ovidiu Drăgănescu � PNL.

În nici una din ţările
europene gradul de
îndatorare a capitalului,
luat în calcul la
deductibilitatea completă
a cheltuielilor cu
dobânzile, nu este mai mic
decât unu. Astfel, în Cehia
şi Slovacia gradul de
îndatorare a capitalului
acceptat este de patru, iar
în Polonia, Ungaria şi
Rusia gradul de îndatorare
acceptat pentru deducerea
cheltuielilor cu dobânda
este de trei.
Suntem de acord ca
dobânda pentru
împrumutul în exces să nu
fie deductibilă, dar
condiţionarea deducerii
dobânzii de un grad de
îndatorare mai mic decât
unu nu se justifică.
De fapt, actualul Guvern
recunoaşte acest lucru prin
faptul că prevede un nivel
superior al gradului

Textul iniţial este
corespunzător şi reflectă
starea economiei româneşti.
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de îndatorare începând cu
data de1 ianuarie 2006.
Dar nu înţelegem de ce
actualul Guvern îşi
permite să impună unui
viitor guvern o măsură pe
care nu are capacitatea de
a o adopta în prezent.
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MOTIVAREA
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62. Art.23.alin.(5)
(5) În cazul împrumuturilor obţinute
de la alte entităţi, cu excepţia
societăţilor comerciale bancare
române sau străine, sucursalelor
băncilor străine, cooperativelor de
credit, a societăţilor de leasing pentru
operaţiuni de leasing, a societăţilor de
credit ipotecar şi a persoanelor
juridice care acordă credite potrivit
legii, dobânzile deductibile sunt
limitate la:
 a) nivelul ratei dobânzii de referinţă a
Băncii Naţionale a României,
corespunzătoare ultimei luni din
trimestru, pentru împrumuturile în lei,
şi
 b) nivelul ratei dobânzii anuale de
9%, pentru împrumuturile în valută.
Acest nivel al ratei dobânzii se aplică
la determinarea profitului impozabil
aferent anului fiscal 2004. Nivelul
ratei dobânzii pentru împrumuturile în
valută se va actualiza prin hotărâre a
Guvernului.

Se propune eliminarea acestui aliniat.

Autor: dl. deputat Ovidiu Drăgănescu -
PNL

Prin prevederile acestui
alineat se creează o
discriminare între
împrumuturile contractate
de la societăţile
comerciale bancare şi
celelalte instituţii
enumerate la excepţii, faţă
de împrumuturile
contractate din alte surse.
Se creează astfel un
tratament fiscal diferit, în
funcţie de sursa
împrumutului.

Aşa cum prevede alin.(1)
al art.23 de la Titlul II,
Capitolul II: dacă gradul
de îndatorare a
capitalului este mai mic
decât unu, cheltuielile cu
dobânzile sunt integral
deductibile, fără a se mai
condiţiona această
deducere de rata dobânzii
sau de sursa din care
provine împrumutul.

Textul iniţial asigură
reglementările strict necesare
funcţionării în condiţiile
concurenţiale a tuturor
societăţilor comerciale.
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63. Amortizarea fiscală
Art.24.alin.(1) şi alin.(11) nou.
(1) Cheltuielile aferente achiziţionării,
producerii, construirii, asamblării,
instalării sau îmbunătăţirii mijloacelor
fixe amortizabile se recuperează din
punct de vedere fiscal prin deducerea
amortizării potrivit prevederilor
prezentului articol.

Se propune completarea alin.(1) şi
introducerea unui nou alineat, alin.(11).
(1) Cheltuielile aferente achiziţionării,
producerii, construirii, asamblării,
instalării sau îmbunătăţirii mijloacelor fixe
amortizabile, precum şi cheltuielile
aferente achiziţionării Fondului
Comercial se recuperează din punct de
vedere fiscal prin deducerea amortizării
potrivit prevederilor prezentului articol.
(11) Cheltuielile aferente achiziţionării
Fondului Comercial se amortizează pe o
perioadă de 5 ani de la înregistrarea sa
în contabilitatea firmei, iar modul de
calcul al amortizării acestuia se
determină prin reglementările
contabile.

Autor: dl. deputat Eugen Nicolaescu -
PNL

Aşa cum am arătat şi mai
sus, în standardele
internaţionale de
contabilitate fondul
comercial este recunoscut
şi contabilizat în
momentul în care o firmă
achiziţionează o altă
companie şi plăteşte mai
mult decât valoarea
activelor înregistrate,
suma plătită în plus fiind
adăugată la bilanţul
companiei, ca activ.
Având în vedere că în
unele ţări europene
dezvoltate (Germania,
Olanda, Ungaria), precum
şi în Statele Unite este
permisă amortizarea
cheltuielilor efectuate
pentru achiziţionarea
fondului comercial,
propunem ca şi în
România să fie introdusă
prevederea legală ca

În reglementările
internaţionale fondul
comercial nu este deductibil
fiscal.

aceste cheltuieli să poată
fi amortizate pe o perioadă
de 15 ani.
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64. Art.24.alin.(3).lit.c)
c) investiţiile efectuate pentru
descopertă, în vederea valorificării de
substanţe minerale utile, cu cărbuni şi
zăcăminte ce se exploatează la
suprafaţă, precum şi pentru realizarea
lucrărilor miniere subterane de
deschidere a zăcămintelor;

c) investiţiile efectuate pentru
descoperirea de noi zăcăminte şi
rezerve de substanţe minerale utile
precum şi pentru lucrările de
deschidere şi pregătire a extracţiei în
subteran şi la suprafaţă.

Autor: dl. deputat C-tin Avramescu - PNL

Exprimare mai
profesională în
concordanţă cu practică
curentă în ţară şi
străinătate nu numai
pentru cărbuni, ci pentru
toate substanţele minerale
utile. Prevederea numai
pentru cărbuni, prin
eliminarea celorlalte
substanţe fluide şi solide,
ar bulversa întreaga
activitate extractivă.

Pentru respectarea
terminologiei folosite în
legislaţia de specialitate.
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65. Art.24 alin.(4).lit.c)
(4) Nu reprezintă active amortizabile:
�����
c) fondul comercial;

Eliminarea fondului comercial din
categoria
activelor care nu se amortizează.
Introducerea acestuia în categoria
mijloacelor fixe amortizările.

Autor: - dl. deputat Alexandru Mocanu -
PD

Practica şi standardele
internaţionale de
contabilitate recunosc şi
contabilizează fondul
comercial. Acesta apare în
registrele contabile atunci
când, de exemplu, o
companie achiziţionează
altă companie şi plăteşte
mai mult decât valoarea
contabilă a activelor
companiei cumpărate.
Suma plătită în plus este
trecută în categoria
denumită Fond
Comercial şi este
adăugată la bilanţul
companiei, ca activ.
Ţări precum Germania,
Olanda, Ungaria, SUA şi
altele permit amortizarea
cheltuielilor efectuate
pentru achiziţionarea
Fondului Comercial.

In contextul micşorării bazei
de impunere prin deducerea
provizioanelor, pierderilor
din creanţe, precum  şi a altor
cheltuieli, şi a inexistentei
unor evaluatori şi a unei pieţe
de evaluare, influentele
amortizării fondului
comercial nu pot fi
cuantificate.

66. Art.24.alin.(6).lit.c)

c) în cazul oricărui alt  mijloc fix
amortizabil, contribuabilul poate opta
pentru metoda de amortizare liniară
sau degresivă.

c) în cazul oricărui alt  mijloc fix
amortizabil, contribuabilul poate opta
pentru metoda de amortizare liniară sau
regresivă.

Autor: dl. deputat C-tin Avramescu �
PNL.

Pentru concordanţă cu
legislaţia în domeniu şi
modul de exprimare corect
în limba română.

Legislaţia in domeniu nu
prevede o asemenea metoda
de amortizare.
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67. Art.24.alin.(8)
(8) În cazul metodei de amortizare
degresivă, amortizarea se calculează
prin multiplicarea cotelor de
amortizare liniară cu unul dintre
coeficienţii următori:
��..

(8) În cazul metodei de amortizare
regresivă, amortizarea se calculează prin
multiplicarea cotelor de amortizare liniară
cu unul dintre coeficienţii următori:
��..
Autor: dl. deputat C-tin Avramescu �
PNL.

Idem. Legislaţia în domeniu nu
prevede o asemenea metodă
de amortizare.

68. Pierderi fiscale
Art.26.alin.(1)
(1) Pierderea anuală, stabilită prin
declaraţia de impozit pe profit, se
recuperează din profiturile impozabile
obţinute în următorii 5 ani
consecutivi. Recuperarea pierderilor
se va efectua în ordinea înregistrării
acestora, la fiecare termen de plată a
impozitului pe profit, potrivit
prevederilor legale în vigoare din anul
înregistrării acestora.

Autor: dl. deputat Adrian Moişoiu � PRM.

Nu este clară de ce
recuperarea pierderilor
trebuie să se realizeze în
următorii 5 ani.

Pentru alinierea la practica
internaţională.
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69. Pierderi fiscale externe
Art.32.
(1) Orice pierdere realizată printr-un
sediu permanent din străinătate este
deductibilă doar din veniturile
obţinute din străinătate.
 (2) Pierderile realizate printr-un sediu
permanent din străinătate se deduc
numai din aceste venituri, separat pe
fiecare sursă de venit. Pierderile
neacoperite se reportează şi se
recuperează în următorii 5 ani fiscali
consecutivi.

(1) Orice pierdere înregistrată la un sediu
permanent din străinătate este deductibilă
doar din veniturile obţinute din străinătate.

(2) Pierderile înregistrate la un sediu
permanent din străinătate se deduc numai
din aceste venituri, separat pe fiecare sursă
de venit. Pierderile neacoperite se
reportează şi se recuperează în următorii 5
ani fiscali consecutivi.

Autor: dl. deputat Emil Boc � PD

Pierderea se
�înregistrează� nu se
�realizează�. Expresia a
fost utilizată corect la
art.26 alin.(2) din
Capitolul II.

Pentru respectarea
terminologiei contabile.

70.
TITLUL II

IMPOZITUL PE PROFIT
CAPITOLUL IV

REGULI SPECIALE APLICABILE
VÂNZĂRII / CESIONARII

PROPRIETĂŢILOR IMOBILIARE
ŞI TITLURILOR DE PARTICIPARE

TITLUL II
IMPOZITUL PE PROFIT

CAPITOLUL IV

REGULI SPECIALE APLICABILE
ÎNSTRĂINĂRII

PROPRIETĂŢILOR IMOBILIARE ŞI
TITLURILOR DE PARTICIPARE

Autori: dnii deputaţi Lucian Augustin
Bolcaş, Vasile Moiş - PRM

Corectitudinea formulării
si conţinutului juridic

Amendamentul a fost preluat
cu modificări în Anexa nr. 1
� amendamente admise.
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71.
Reguli speciale aplicabile
vânzării/cesionării proprietăţilor
imobiliare şi titlurilor de
participare
Art.33.alin.(1)-(6).
(1) Prevederile prezentului articol se
aplică persoanelor juridice române şi
străine care vând/cesionează
proprietăţi imobiliare situate în
România sau titluri de participare
deţinute la o persoană juridică
română.

(2) Dacă câştigurile rezultate din
vânzarea/ cesionarea proprietăţilor
imobiliare situate în România şi a
titlurilor de participare deţinute la o
persoană juridică română depăşesc
pierderile rezultate dintr-o astfel de
vânzare/cesionare, atunci impozitul pe
profit se stabileşte prin aplicarea unei
cote de 10% la diferenţa rezultată.

(3) Pierderea rezultată din
vânzarea/cesionarea proprietăţilor
imobiliare situate în România şi a
titlurilor de participare deţinute la o
persoană juridică română se
recuperează din profiturile impozabile
rezultate din operaţiuni de aceeaşi
natură în următorii 5 ani fiscali
consecutivi.

(1) Prevederile prezentului articol se
aplică persoanelor juridice române şi
străine care înstrăinează proprietăţi
imobiliare situate în România sau titluri de
participare deţinute la o persoană juridică
română.

(2) Dacă câştigurile rezultate din
înstrăinarea proprietăţilor imobiliare
situate în România şi a titlurilor de
participare deţinute la o persoană juridică
română depăşesc pierderile rezultate dintr-
o astfel de înstrăinare, impozitul pe profit
se stabileşte prin aplicarea unei cote de
10% la diferenţa rezultată.

(3) Pierderea rezultată din înstrăinarea
proprietăţilor imobiliare situate în
România şi a titlurilor de participare
deţinute la o persoană juridică română se
recuperează din profiturile impozabile
rezultate din operaţiuni de aceeaşi natură
în următorii 5 ani fiscali consecutivi.

Corectitudinea formulării
si conţinutului juridic

Idem.

Idem.

Idem

Idem

Idem
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(4) Câştigul rezultat din
vânzarea/cesionarea proprietăţilor
imobiliare sau titlurilor de participare
este diferenţa pozitivă între:
     a) valoarea realizată din
vânzarea/cesionarea unor asemenea
proprietăţi imobiliare sau titlurilor de
participare
             şi
      b) valoarea fiscală a unor
asemenea proprietăţi imobiliare sau
titluri de participare.
(5) Pierderea rezultată dintr-o
vânzare/cesionare a proprietăţilor
imobiliare sau titlurilor de participare
este diferenţa negativă între:

a) valoarea realizata din
vânzare/cesionare a  unor asemenea
proprietăţi imobiliare sau titlurilor de
participare
             şi

b) valoarea fiscală a unor
asemenea proprietăţi imobiliare sau
titluri de participare.

(6) În înţelesul alin.(4) şi (5), valoarea
realizată din vânzare/cesionare se
reduce cu comisioanele, taxele sau
alte sume plătite aferente
vânzării/cesionării.

(4) Câştigul rezultat din înstrăinarea
proprietăţilor imobiliare sau titlurilor de
participare este diferenţa pozitivă între:

            a) valoarea realizată din
înstrăinarea unor asemenea proprietăţi
imobiliare sau titlurilor de participare
             şi

 b) valoarea fiscală a unor asemenea
proprietăţi imobiliare sau titluri de
participare.
(5) Pierderea rezultată dintr-o înstrăinare
a proprietăţilor imobiliare sau titlurilor de
participare este diferenţa negativă între:

a) valoarea realizata din
înstrăinarea  unor asemenea proprietăţi
imobiliare sau titlurilor de participare
             şi

       b) valoarea fiscală a unor asemenea
proprietăţi imobiliare sau titluri de
participare.

(6) În înţelesul alin.(4) şi (5), valoarea
realizată din înstrăinare se reduce cu
comisioanele, taxele sau alte sume plătite
aferente vânzării/cesionării.

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem
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72.
Venituri neimpozabile
Art.42.lit.d)
d) pensiile pentru invalizii de război,
orfanii, văduvele/văduvii de război,
sumele fixe pentru îngrijirea
pensionarilor care au fost încadraţi în
gradul I de invaliditate, precum şi
pensiile, altele decât pensiile plătite
din fonduri constituite prin contribuţii
obligatorii la un sistem de asigurări
sociale, inclusiv cele din scheme
facultative de pensii ocupaţionale, şi
cele finanţate de la bugetul statului;

d) pensiile pentru invalizii de război,
orfanii, văduvele şi văduvii de război,
sumele fixe pentru îngrijirea pensionarilor
care au fost încadraţi în gradul I de
invaliditate, precum şi pensiile, altele
decât pensiile plătite din fonduri
constituite prin contribuţii obligatorii la un
sistem de asigurări sociale, inclusiv cele
din scheme facultative de pensii
ocupaţionale, şi cele finanţate de la
bugetul statului;

Autori: dnii deputaţi Lucian Augustin
Bolcaş, Vasile Moiş - PRM

Corectitudinea formulării. Textul iniţial este
corespunzător.
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73. Art.42.lit.s)
s) veniturile reprezentând avantajele
în bani şi/sau în natură primite de
persoanele cu handicap, veterani de
război, invalizi şi văduve de război,
accidentaţii de război în afara
serviciului ordonat, persoanele
persecutate din motive politice de
dictatura instaurată cu începere de la 6
martie 1945, celor deportate în
străinătate ori constituite în prizonieri,
urmaşilor eroilor martiri, răniţilor,
luptătorilor pentru victoria Revoluţiei
din decembrie 1989, precum şi
persoanelor persecutate din motive
etnice de regimurile instaurate în
România cu începere de la 6
septembrie 1940 până la 6 martie
1945;

s) veniturile reprezentând avantajele în
bani şi/sau în natură primite de persoanele
cu handicap, veterani de război, invalizi şi
văduve de război, accidentaţii de război în
afara serviciului ordonat, persoanele
persecutate din motive politice de
dictatura instaurată cu începere de la 6
martie 1945, celor deportate în străinătate
ori constituite în prizonieri, urmaşilor
eroilor martiri, răniţilor, luptătorilor pentru
victoria Revoluţiei din decembrie 1989,
precum şi persoanelor persecutate din
motive etnice de regimurile instaurate în
România cu începere de la 6 septembrie
1940 până la 6 martie 1945, persoanele
care au efectuat stagiul militar în cadrul
Direcţiei Generale a Serviciului Muncii
în perioada 1950-1961.

Autor: dl. deputat Adrian Moişoiu - PRM

Textul trebuie adus în
concordanţă cu Legea
nr.309/2002.

Textul iniţial se referă la
persoane care au avut o
pierdere.
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74. Art.42.lit.t)
t) premiile obţinute de sportivii
medaliaţi la campionatele mondiale,
europene şi la jocurile olimpice;
Nu sunt venituri impozabile premiile,
primele şi indemnizaţiile sportive
acordate sportivilor, antrenorilor,
tehnicienilor şi altor specialişti
prevăzuţi în legislaţia în materie, în
vederea realizării obiectivelor de
înaltă performanţă :
- clasarea pe podiumul de premiere la
campionatele europene, campionatele
mondiale şi jocurile olimpice;
- calificarea şi participarea la turneele
finale ale campionatelor mondiale şi
europene, prima grupa valorică,
precum şi la jocurile olimpice, în
cazul jocurilor sportive.
Nu sunt venituri impozabile primele şi
indemnizaţiile sportive acordate
sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor
şi altor specialişti prevăzuţi de
legislaţia în materie, în vederea
pregătirii şi participării la competiţiile
internaţionale oficiale ale loturilor
reprezentative ale României.

Se completează litera t) astfel:
t) premiile obţinute de sportivii medaliaţi
la campionatele mondiale, europene şi la
jocurile olimpice;
Nu sunt venituri impozabile premiile,
primele şi indemnizaţiile sportive acordate
sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor şi
altor specialişti prevăzuţi în legislaţia în
materie, în vederea realizării obiectivelor
de înaltă performanţă :
- clasarea pe podiumul de premiere la
campionatele europene, campionatele
mondiale şi jocurile olimpice;
- calificarea şi participarea la turneele
finale ale campionatelor mondiale şi
europene, prima grupa valorică, precum şi
la jocurile olimpice, în cazul jocurilor
sportive.
Nu sunt venituri impozabile premiile şi
indemnizaţiile acordate sportivilor,
antrenorilor, tehnicienilor şi altor
specialişti prevăzuţi în legislaţia în
materie, din cadrul cluburilor sportive
organizate ca organizaţii non-profit sau
ca persoane de drept public, ca urmare
a :
- obţinerii titlului de campion naţional
sau de câştigător al Cupei României ;
- calificării şi participării în cadrul
competiţiilor oficiale inter-cluburi.

Autor : deputat Radu Stroe � PNL

Considerăm că ar fi
justificată înscrierea pe
lista performanţelor
sportive deosebite
obţinerii titlului de
campion naţional sau de
câştigător al Cupei
României, precum şi
calificarea şi participarea
în cadrul competiţiilor
internaţionale inter-
cluburi, cum ar fi Cupele
Europene sau mondiale,
după caz.
Această facilitate s-ar
aplica numai pentru
cluburile sportive
organizate ca organizaţii
non-profit, nu şi pentru
structurile sportive
organizate potrivit legii ca
societăţi comerciale.

Facilitatea a fost preluată din
Legea sportului nr.69/2000,
fiind acordată pentru
manifestări sportive de mare
amploare.
A fost modificată prin
includerea şi a premiilor
pentru calificările la turneele
finale, pentru prima grupă
valorică, ale campionatelor
europene şi mondiale.
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75.
Art.42.lit.x) nouă.

Se introduce litera x) nouă, astfel:
x) sumele reprezentând alocaţia de
hrană şi diurnă în valută pentru
personalul navigant ambarcat pe nave
maritime şi fluviale.
Autori: dnii deputaţi Mircea Nicu Toader,
Anca Daniela Boagiu � PD.

Pentru a respecta
prevederile articolului 39
din OG. Nr.42/1997
privind navigaţia civilă
modificată şi aprobată prin
Legea nr.412/2002
precum şi prevederile
legislaţiei internaţionale în
vigoare.

Propunerea  induce un regim
discriminatoriu faţă de alte
categorii de venituri.

76. Art.42.lit.y) nouă. Se introduce litera y) nouă, astfel:
y) sumele reprezentând indemnizaţia
primită pe perioada delegării şi
detaşării în altă localitate, în ţară şi
străinătate, în interes de serviciu, în
limita a 2,5 ori din nivelul legal stabilit
pentru instituţiile publice.

Pentru recorelarea
cheltuielilor deductibile
fiscal de către angajator cu
impozitul pe venitul
global.

Idem
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77. Art.43.alin.(3) şi alin.(4).
(3) Începând cu anul fiscal 2005,
baremul anual, respectiv lunar, pentru
calculul plăţilor anticipate cu titlu de
impozit, se stabileşte luându-se în
calcul 1/2 din rata inflaţiei prognozate
pentru anul respectiv, aplicată la
baremul de impunere construit pe
baza ratei inflaţiei realizate pe
perioada ianuarie - octombrie şi a
prognozei pe lunile noiembrie -
decembrie ale anului precedent.
Aceste baremuri se aprobă prin ordin
al ministrului finanţelor publice.
(4) Începând cu anul fiscal 2005,
baremul anual pentru calculul
impozitului pe venitul anual global
impozabil se stabileşte prin ordin al
ministrului finanţelor publice, pe baza
baremului anual prevăzut la alin.(3),
corectat cu variaţia ratei inflaţiei
realizate faţă de cea prognozată pe
perioada impozabilă.

Se elimină alin.(3) şi (4).

Autor: - dl. deputat Tudor Mohora � PSD

Întrucât art.102 stipulează
fără echivoc, că începând
cu 1 ianuarie 2005 se va
aplica un sistem de
impunere a veniturilor
persoanelor fizice, alin.(3)
şi (4) intră într-o
contradicţie flagrantă cu
prevederile privind noul
sistem de impunere a
veniturilor, pentru care
propunerile potrivit
Codului fiscal trebuie
făcute până la finele
semestrul I 2004.

Întrucât diminuează
veniturile bugetare din
impozitul pe venit care au
fost aprobate prin Legea
bugetului de stat pentru anul
2004 nr.507/2003.

78. Deduceri personale
Art.45.alin.(2)
(2) Deducerea personală de bază,
începând cu luna ianuarie 2004, este
fixată la suma de 2.000.000 lei pe
lună.

(2) Deducerea personală de bază, începând
cu luna ianuarie 2004, este fixată la 1/2
din salariul mediu pe economie.

Prevederile amendamentului
conduc la influenţe negative
majore asupra veniturilor
bugetare.
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79. Definirea veniturilor din activităţi
independente
Art.47.alin.(3)
(3) Constituie venituri din profesii
libere veniturile obţinute din
exercitarea profesiilor medicale, de
avocat, notar, expert contabil, contabil
autorizat, consultant de plasament în
valori mobiliare, arhitect sau a altor
profesii asemănătoare, desfăşurate în
mod independent, în condiţiile legii.�

Se propune completarea art.47, astfel:

 (3) Constituie venituri din profesii libere
veniturile obţinute din exercitarea
profesiilor medicale, de avocat, notar,
expert contabil, contabil autorizat,
consultant de plasament în valori
mobiliare, arhitect, sportiv profesionist
cu licenţă sau a altor profesii
asemănătoare, desfăşurate în mod
independent, în condiţiile legii.�

Autor : deputat Radu Stroe � PNL

Considerăm că prestaţia
unui sportiv profesionist,
limitată de vârstă şi
realizată pe perioade
distincte la mai multe
cluburi într-un an
calendaristic îl înscrie în
categoria persoanelor cu
profesie liberă.
În prezent, în cazul
jucătorilor profesionişti de
fotbal, Regulamentul
Federaţiei Române de
Fotbal prevede un astfel
de statut de profesie
liberă. Totodată, Federaţia
Română de Fotbal
eliberează �licenţa� de
jucător de fotbal
profesionist numai
sportivilor care sunt
legitimaţi la cluburi
profesioniste.
De asemenea, Legea
nr.507/2002 dă
posibilitatea dobândirii
statutului de profesie
liberă de

Pentru ca aceste venituri sunt
cuprinse în categoria
veniturilor din activităţi
independente.

către sportivii
profesionişti.
Sportivul profesionist, în
acest caz, devine un
contribuabil direct.
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80. Reguli generale de stabilire a
venitului net din activităţi
independente determinat pe baza
contabilităţii în partidă simplă
Art.49 alin.(5).lit.a) şi d).
(5) Următoarele cheltuieli sunt
deductibile limitat:
a) cheltuielile de sponsorizare şi
mecenat efectuate conform legii, în
limita a 5% din baza de calcul
determinată conform prevederilor
alin.(6);
���
d) cheltuielile sociale în limita sumei
obţinute prin aplicarea unei cote de
până la 2% la fondul de salarii realizat
anual;

(5) Următoarele cheltuieli sunt deductibile
limitat:
a) cheltuielile de sponsorizare şi mecenat
efectuate conform legii, în limita a 10%
din baza de calcul determinată conform
prevederilor alin.(6);
���
d) cheltuielile sociale în limita sumei
obţinute prin aplicarea unei cote de până
la 3% la fondul de salarii realizat anual;

Autor: dep. Valentin Iliescu - PD

Având în vedere
prevederile bugetare
extrem de modeste alocate
susţinerii mişcării sportive
(anul 2004 este un an
olimpic), cultural-artistice
şi pentru susţinerea unor
activităţi reprezentative
pentru România şi pentru
dezvoltarea programelor
sociale (promisiune făcută
în campania electorală din
anul 2000).

Amendamentul produce
influenţe financiare
semnificative.

81. Art.49.alin.(5).lit.h).
h) prima de asigurare pentru
asigurările private de sănătate, în
limita stabilită potrivit legii.

h) prima de asigurare pentru asigurările
private de sănătate, în limita stabilită
prevăzută la art.86 (1), lit.f).

Autor: dep. Tudor Mohora  - PSD.

Pentru concordanţă cu
prevederile art.86 (1), lit.f
care prevede cheltuielile
deductibile în limita a 200
euro pe an.

Pentru ca prevederea
cuprinsă la art.86 alin.(1)
lit.f) reprezintă contribuţia
persoanei fizice contribuabil
al impozitului pe venit, iar
prevederea de la art.49 alin.
(5) lit.h) reprezintă
contribuţia angajatorului.

82. Art.49.alin.(7).lit.n) nouă. n) dacă o activitate independentă a unui
contribuabil înregistrează o pierdere
datorată calamităţilor naturale, atunci
norma de venit aferentă activităţii se
reduce astfel încât să reflecte această
pierdere.

Autor: dl. deputat Adrian Moişoiu � PRM

Deşi în cazul activităţilor
agricole principiul
deducerii pierderii din
calamitate este acceptat,
nu se aplică acest
principiu în cazul
veniturilor din activităţi
independente.

Deoarece corecţia normelor
de venit include la alte cauze
obiective şi forţă majoră.
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83. Art.51' nou. După art. 51 se adaugă un nou
articol, denumit Articolul 51', intitulat
�Declaraţia de donaţie deductibilă�

Art.  51'. Declaraţia de donaţie
deductibilă

(1) Pentru realizarea direcţionării
prevăzute în  Titlul III, Capitolul I,
Articolul 8', contribuabilii vor alătura
declaraţiei de venit global încă o fişă,
nominală, intitulată �Declaraţia de
donaţie deductibilă�, în care vor preciza
următoarele informaţii:
a. Dacă doresc sau nu să realizeze
donaţia.
b. În cazul în care doresc să realizeze
donaţia: dacă alătură declaraţiei
chitanţa fiscală eliberată de beneficiarul
căreia i-au făcut donaţia (în cazul în
care transferul s-a făcut prin numerar)
sau de bancă (dacă tranzacţia s-a făcut
prin virament bancar), ori dacă preferă
ca transferul să fie realizat prin
Administraţia Financiară.
c. Dacă doresc efectuarea tranzacţiei de
către Administraţia Financiară, vor
preciza codul fiscal al organizaţiei
respective.

(2) a. Persoanele care nu sunt
obligate să depună declaraţie pe venit
global, din categoriile definite de Titlul
III, Art. 51, Alin. 4, vor preda fişa de
mai sus angajatorului sau organului
financiar competent, după caz.

Cele două metode de
transfer sunt proiectate să
asigure o flexibilitate
ridicată a mecanismului
fiscal.
Metoda prezentării
chitanţei fiscale asigură
posibilitatea efectuării
donaţiei şi în timpul
anului fiscal, nu doar la
finele acestuia, ca şi
posibilitatea campaniilor
de strângere de fonduri de
tipul �din uşă-n uşă�.
Metoda transferului de
către organul financiar
competent asigură
comoditatea mecanismului
de realizare a donaţiei,
eliminând problema
indisponibilităţii  lichide.

Întrucât contravine
principiilor Legii finanţelor
publice nr. 500/2002, şi
conduce la influenţe negative
asupra bugetului de stat
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b. În cazul în care fişa este predată
angajatorului pentru a fi remisă
organului financiar competent,
contribuabilul va închide fişa într-un
plic sigilat, care nu poate fi deschis
decât de către organul financiar
competent, în scopul păstrării
confidenţialităţii.

(3) a. În cazul direcţionării prin
organul financiar competent, acesta va
efectua transferul în maximum 30 de
zile de la primirea declaraţiei.

b. În cazul prezentării chitanţei
fiscale, contribuabilului i se vor restitui
cele 2% din cuantumul impozitului
final direct, pe loc sau în maximum 30
de zile.

Autor:
- dep. Mona Muscă
- sen. Marko Bela
- dep. Viorel Hrebenciuc
- dep. Emil Boc
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84.
Definirea veniturilor din salarii
Art.56.alin.(1) şi alin.(4) lit.a).pct.2.
(1) Sunt considerate venituri din
salarii toate veniturile în bani şi/sau în
natură, obţinute de o persoană fizica
ce desfăşoară o activitate în baza unui
contract individual de muncă sau a
unui statut special prevăzut de lege,
indiferent de perioada la care se
referă, de denumirea veniturilor sau
de formă sub care ele se acordă,
inclusiv indemnizaţiile pentru
incapacitate temporară de muncă.
�.
(4)
    a)
     2. ��..
      Cadourile oferite de angajatori în
beneficiul copiilor minori ai
angajaţilor, cu ocazia Paştelui, zilei de
1 iunie, Crăciun şi a sărbătorilor
similare ale altor culte religioase,
precum şi cadourile oferite
angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie
sunt neimpozabile, în măsura în care
valoarea cadoului oferit fiecărei
persoane, cu orice ocazie dintre cele
de mai sus, nu depăşeşte 1.200.000
lei.

(1) Sunt considerate venituri din salarii
toate veniturile în bani şi în natură,
obţinute de o persoană fizica ce desfăşoară
o activitate în baza unui contract
individual de muncă sau a unui statut
special prevăzut de lege, indiferent de
perioada la care se referă, de denumirea
veniturilor sau de formă sub care ele se
acordă, inclusiv indemnizaţiile pentru
incapacitate temporară de muncă.
�

4)
   a)
    2. ��.
   Cadourile oferite de angajatori în
beneficiul copiilor minori ai angajaţilor,
cu ocazia Paştelui, zilei de 1 iunie,
Crăciun şi a sărbătorilor similare ale altor
culte religioase, precum şi cadourile
oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8
martie sunt neimpozabile, în măsura în
care valoarea cadoului oferit fiecărei
persoane, cu orice ocazie dintre cele de
mai sus, nu depăşeşte 1/4  din salariul
mediu pe economie.

Autori: dnii. Deputaţi Lucian Augustin
Bolcaş, Vasile Moiş - PRM

Corectitudinea formulării
si conţinutului juridic

Idem. Acceptarea amendamentului
conduce la influenţe negative
majore asupra veniturilor
bugetare.
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85.  Determinarea lunară a impozitului
pe venitul din salarii
Art.58.alin.(2).lit.a)
 (2) Impozitul lunar prevăzut la alin.(1) se
determină astfel:
a) la locul unde se află funcţia de
bază, prin aplicarea baremului lunar
prevăzut la art.43 alin.(1), respectiv
alin.(3) asupra bazei de calcul
determinate ca diferenţă între venitul
net din salarii, aferent unei luni,
calculat prin deducerea din venitul
brut a contribuţiilor obligatorii şi a
cheltuielilor profesionale, şi
deducerile personale acordate pentru
luna respectivă;

Se modifică textul după cum urmează:
Determinarea lunară a impozitului pe
venitul din salariu
(2) Impozitul lunar prevăzut la alin.(1) se determină
astfel:
a) la locul unde se află funcţia de bază,
prin aplicarea baremului lunar prevăzut la
art.43 alin.(1), respectiv alin.(3) asupra
bazei de calcul determinate ca diferenţă
între venitul net din salarii, aferent unei
luni, calculat prin deducerea din venitul
brut a contribuţiilor obligatorii şi a
cheltuielilor profesionale aferent unei luni,
deducerile personale acordate şi cotizaţia
de sindicat plătită pentru luna
respectivă;

Autor:  CNSLR � Frăţia

Deductibilitatea cotizaţiei
este asigurată anual.

86. Stabilirea venitului impozabil din
pensii
Art.73.
Venitul impozabil lunar din pensii se
stabileşte prin scăderea unei sume
neimpozabile lunare de 6.400.000 lei
din venitul din pensii.

Venitul impozabil lunar din pensii se
stabileşte prin scăderea unei sume
neimpozabile lunare de 6.500.000 lei care
se indexează anual în raport cu rata
inflaţiei.

Autor: - dl. deputat Tudor Mohora � PSD.

În anul 2003 suma lunară
neimpozabilă a fost de
5700000 lei. Această
sumă corectată cu rata
inflaţiei din anul 2003,
devine 6500000 lei.
Totodată, este necesar să
se prevadă şi modul de
indexare anuală a acestei
sume în raport cu rata
inflaţiei, aşa cum se
prevede la art.43 alin.(1)
şi (2) pentru venituri, din
care fac parte şi pensiile
potrivit art.41, lit.e).

Se utilizează acelaşi algoritm
ca şi pentru actualizarea
celorlalte sume fixe. De
asemenea, impozitul pe venit
prognozat pe baza căruia s-a
construit bugetul de stat pe
anul 2004, a luat in calcul
acest nivel.
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87. Art.781 nou. Introducerea unui articol nou 781, având
următorul conţinut:
Art.781 � Sunt scutite de la plata
impozitului agricol toate familiile cu
venitul lunar sub nivelul de două salarii
medii nete.
Autor: dep. Valentin Iliescu - PD

Stimularea procesului de
muncă inclusiv în
domeniul agricol şi
protejarea persoanelor cu
venituri reduse.

Impozitul pe venit este
stabilit pe persoana fizica şi
se aplica numai anumitor
venituri din activităţi
agricole, menţionate la art.
75 din Codul fiscal.

88.
Reţinerea impozitului aferent
veniturilor din premii şi din jocuri
de noroc
Art.81.alin.(4)
(4) Nu sunt impozabile veniturile
obţinute din premii şi din jocuri de
noroc, în bani şi/sau în natură, sub
valoarea sumei neimpozabile stabilită
în suma de 7.600.000 lei pentru
fiecare câştig realizat de la acelaşi
organizator sau plătitor, într-o singură
zi.

(4) Nu sunt impozabile veniturile obţinute
din premii şi din jocuri de noroc, în bani
sau în natură, sub valoarea sumei
neimpozabile stabilită în suma
reprezentând un salariu mediu pe
economie pentru fiecare câştig realizat de
la acelaşi organizator sau plătitor, într-o
singură zi.

Autori: dnii. Deputaţi Lucian Augustin
Bolcaş, Vasile Moiş � PRM

Corectitudinea formulării
si conţinutului juridic

Se utilizează acelaşi algoritm
ca şi pentru actualizarea
celorlalte sume fixe.
Impozitul pe venit prognozat
pe baza căruia s-a construit
bugetul de stat pe anul 2004,
a luat in calcul acest nivel.

89. Stabilirea venitului anual global
Art.86.alin.(1).lit.c)
c) deducerile pentru reabilitarea
locuinţei de domiciliu, în limita sumei
de 15.000.000 lei anual, conform
procedurii stabilite prin hotărâre a
Guvernului, la iniţiativa
Ministerului Transporturilor,
Construcţiilor şi Turismului;

c) deducerile pentru reabilitarea locuinţei
de domiciliu, în limita sumei de 25
milioane lei anual, conform procedurii
stabilite prin hotărâre a Guvernului, la
iniţiativa Ministerului Transporturilor,
Construcţiilor şi Turismului;

Autor: dnii deputaţi Bőndi Győngyike,
Pataki Julia, Winkler Iuliu � UDMR.

Preţul materialelor de
construcţii este foarte
ridicat şi ca atare din suma
propusă nu se poate
efectua renovarea unui
apartament.

Propunerea conduce la
influenţe negative la bugetul
de stat.
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90. Art.86.alin.(1) pct.h) şi i) noi. Alineatul 1 al articolului 86 se
completează cu un nou punct h) şi i) având
următorul cuprins:
 �h) prime de asigurări de viaţă în
limita echivalentului în lei a 300 euro pe
an;
    i) creditul ipotecar contractat pentru
cumpărarea sau construirea unei
locuinţe, în limita echivalentului în lei a
1000 euro pentru familii cu 3 sau mai
mulţi copii şi monoparental.�

Autor: dnii deputaţi Bőndi Győngyike,
Pataki Julia, Winkler Iuliu � UDMR.

Admiterea amendamentului
conduce la influenţe negative
asupra veniturilor bugetare.

91. Art.86.lit.g)
g) cotizaţia de sindicat plătită potrivit
legislaţiei în materie.

Se elimină.

Autor: dnii deputaţi Bőndi Győngyike,
Pataki Julia, Winkler Iuliu � UDMR.

Contravine prevederilor
Legii sindicatelor.

92. Art.86.lit.g)
g) cotizaţia de sindicat plătită potrivit
legislaţiei în materie.

Stabilirea venitului anual global
�g) cotizaţia de sindicat plătită potrivit
legislaţiei în materie, când în baza de
calcul lunar nu s-a ţinut cont de nivelul
cotizaţiei de sindicat plătită�.

Idem
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93. Stabilirea plăţilor anticipate de
impozit
Art.88.alin.(1)
(1) Contribuabilii care realizează
venituri din activităţi independente,
din cedarea folosinţei bunurilor cu
excepţia veniturilor din arendare,
precum şi venituri din activităţi
agricole sunt obligaţi să efectueze în
cursul anului plăti anticipate cu titlu
de impozit, exceptându-se cazul
veniturilor pentru care plăţile
anticipate se stabilesc prin reţinere la
sursă.

Eliminarea prevederii �precum şi venituri
din activităţi agricole�:
(1) Contribuabilii care realizează venituri
din activităţi independente, din cedarea
folosinţei bunurilor cu excepţia veniturilor
din arendare, sunt obligaţi să efectueze în
cursul anului plăti anticipate cu titlu de
impozit, exceptându-se cazul veniturilor
pentru care plăţile anticipate se stabilesc
prin reţinere la sursă.

Autor: dl. deputat C-tin Avramescu � PNL

Nu este rezonabilă plata
anticipată a impozitului
pentru activităţi agricole,
mai ales în cazul în care
contribuabilul optează
pentru determinarea
venitului net pe baza
datelor din contabilitatea
simplă, date care pot fi
cunoscute numai ulterior
şi nu anterior.

Amendamentul introduce
discriminare între diferite
categorii de contribuabili.

94. Dispoziţii finale
Art.102
Începând cu data de 1 ianuarie 2005
se va aplica un sistem de impunere a
veniturilor persoanelor fizice, potrivit
legii de modificare şi completare a
prezentului Cod Fiscal.

Începând cu 1 ianuarie 2005 se va aplica
un sistem de impunere a veniturilor
supuse impozitului pe venit, având la
bază introducerea unei cote unice de
impozitare, potrivit legii de modificare şi
completare a prezentului Cod fiscal.

Autor: dl. deputat Tudor Mohora � PSD

Pentru precizarea
obiectivului urmărit în
concordanţă cu
declaraţiile oficiale ale
Guvernului României, în
urma sondajelor făcute în
rândul opiniei publice.

Această propunere face încă
obiectul unor dezbateri între
Guvern, mediul de afaceri şi
sindicate.

95. Definiţia microîntreprinderii
Art.103.lit.b)
b) are de la 1 până la  9 salariaţi,
inclusiv;

b) are de la 0 până la  9 salariaţi, inclusiv;

Autor:  dl. deputat Adrian Moişoiu � PRM

Pentru a încuraja
iniţiativele
întreprinzătorilor care
doresc să demareze o
afacere fără să dispună de
resurse financiare solide.

Prin normele de aplicare a
legii s-a prevăzut că intră în
categoria salariaţilor şi
persoanelor angajate cu
part-time.
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96. Livrarea de bunuri
Art.128.alin.(5)
(5) Orice distribuire de bunuri din
activele unei societăţi comerciale
către asociaţii sau acţionarii săi,
inclusiv o distribuire de bunuri legată
de lichidarea sau de dizolvarea fără
lichidare a societăţii, constituie livrare
de bunuri efectuată cu plată.

(5) Orice distribuire de bunuri din activele
unei societăţi comerciale cu excepţia
celor aduse ca aport la capitalul social
pentru care atunci când s-au adus nu au
fost supuse TVA-ului, către asociaţii sau
acţionarii săi, inclusiv o distribuire de
bunuri legată de lichidarea sau de
dizolvarea fără lichidare a societăţii,
constituie livrare de bunuri efectuată cu
plată.

Autor:  dl. deputat Adrian Moişoiu � PRM

Este necesară această
corelare.

Directiva a VI-a nu face
distincţie intre bunurile
pentru care s-a exercitat drept
de deducere in momentul
achiziţionării şi cele pentru
care nu s-a exercitat. Pentru a
asigura caracterul general al
TVA , aceasta se aplica la
lichidarea societăţilor nefiind
condiţionata de deducere
iniţiala. Trebuie precizat ca
in cazul bunurilor de natura
mijloacelor fixe, baza de
impozitare se ajustează in
funcţie de valoarea
amortizata potrivit art. 137
(1) b) din Titlul VI. Daca
bunul este complet amortizat,
practic nu mai exista baza de
impozitare, aşa cum se
prevede şi in normele
metodologice.
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97.
Faptul generator şi exigibilitatea �
reguli generale
Art.134.alin.(1) şi (2)
(1) Faptul generator al taxei reprezintă
faptul prin care sunt realizate
condiţiile legale, necesare pentru
exigibilitatea taxei.

(2) Taxa pe valoarea adăugată devine
exigibilă atunci când autoritatea
fiscală devine îndreptăţită, în baza
legii, la un moment dat, să solicite
taxa pe valoarea adăugată de la
plătitorii taxei,  chiar dacă plata
acesteia este stabilită prin lege la o
altă dată.

(1) Faptul generator al taxei pe valoarea
adăugată îl reprezintă realizarea
condiţiilor legale, necesare pentru
exigibilitatea taxei.

(2) Taxa pe valoarea adăugată devine
exigibilă în momentul în care
autoritatea fiscală este îndreptăţită să
ceară plătitorilor achitarea ei, potrivit
legii.

Autori: dnii. Deputaţi Lucian Augustin
Bolcaş, Vasile Moiş � PRM

Corectitudinea formulării
si conţinutului juridic

Textul iniţial este în
concordanţă cu
reglementările Uniunii
Europeane.

Idem

98. Ajustarea bazei de impozitare
Art.138.lit.d)
d) contravaloarea  bunurilor livrate
sau serviciilor prestate nu se poate
încasa din cauza falimentului
beneficiarului. Ajustarea este permisă
începând cu data de la care se declară
falimentul;

d) contravaloarea  bunurilor livrate sau
serviciilor prestate nu se poate încasa din
cauza falimentului beneficiarului.
Ajustarea este permisă începând cu data
de la care se declară falimentul în urma
unei sentinţe definitive.

Autor:  dl. deputat Adrian Moişoiu � PRM

Precizarea este necesară
din punct de vedere
juridic.

Textul din articolul iniţial
este acoperitor.
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99.
Cota standard şi cota redusă
Art.140.alin.(1)
(1) Cota standard  a taxei pe valoarea
adăugată este de 19% şi se aplică
asupra bazei de impozitare pentru
orice operaţiune impozabilă care nu
este scutită de taxa pe valoarea
adăugată sau care nu este supusă cotei
reduse a taxei pe valoarea adăugată.

(1) Cota generală  a taxei pe valoarea
adăugată este de 19% şi se aplică asupra
bazei de impozitare pentru orice
operaţiune impozabilă care nu este scutită
de taxa pe valoarea adăugată sau care nu
este supusă cotei reduse a taxei pe
valoarea adăugată.

Autori: dnii. Deputaţi Lucian Augustin
Bolcaş, Vasile Moiş � PRM

Corectitudinea formulării
si conţinutului juridic

Terminologia folosită în
articolul iniţial este cea
utilizată în Uniunea
Europeană.
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100. Art.140.alin.(2)
(2) Cota redusă a taxei pe valoarea
adăugată este de 9% şi se aplică
asupra bazei de impozitare pentru
următoarele prestări de servicii şi/sau
livrări de bunuri:

a) dreptul de intrare la
castele, muzee, case memoriale,
monumente istorice, monumente de
arhitectură şi arheologice, grădini
zoologice şi botanice, târguri,
expoziţii;

b) livrarea de manuale
şcolare, cărţi,  ziare şi reviste, cu
excepţia celor destinate exclusiv
publicităţii;

c) livrările de proteze de
orice fel şi accesoriile acestora, cu
excepţia protezelor dentare;

d) livrările de produse
ortopedice;

e) medicamente de uz
uman şi veterinar;

f) cazarea în cadrul
sectorului hotelier sau al sectoarelor
cu funcţie similară, inclusiv
închirierea terenurilor amenajate
pentru camping.

(2) Cota redusă a taxei pe valoarea
adăugată este de 9% şi se aplică asupra
bazei de impozitare pentru următoarele
prestări de servicii şi/sau livrări de bunuri:
 1. Cota redusă de 2% se aplică asupra
bazei de impozitare pentru următoarele
prestări de servicii şi/sau livrări de
servicii:
a) medicamente de uz uman şi
veterinar;

b) livrările de proteze de orice fel şi
accesoriile acestora, cu excepţia
protezelor dentare;

c) livrările de produse ortopedice;

d) livrările de manuale şcolare, rechizite
şi cărţi pentru elevi;
e) livrările de produse alimentare de
strictă necesitate: lapte pentru consum,
ouă, carne de pui în carcasă, ulei, zahăr,
făină, mălai, pâine;
f) livrările de energie electrică, termică
şi combustibili de încălzit;

g) transportul public de persoane.

Reducerea gradului de
fiscalitate şi stimularea
prin pârghii fiscale a
consumului de bunuri şi
servicii de strictă
necesitate pentru
persoanele defavorizate,
dezvoltarea domeniului
construcţiilor şi, în
special, a construcţiei de
locuinţe pentru tineri
(promisiune făcută în
campania electorală din
anul 200).

Textul articolului iniţial este
în concordanţă cu
reglementările deja negociate
în vederea aderării la
Uniunea Europeană.
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2. Cota redusă de 9% se aplică asupra
bazei de impozitare pentru următoarele
prestări de servicii şi/sau livrări de
servicii:
a) livrarea de cărţi, ziare şi reviste, cu
excepţia celor destinate exclusiv
publicităţii;
b) livrarea de materiale de construcţii;
c) construcţia de locuinţe pentru tineri;
d) dreptul de intrare la castele muzee,
case memoriale, monumente istorice,
monumente de arhitectură şi
arheologice, grădini zoologice şi
botanice, târguri şi expoziţii;
e) cazarea în cadrul sectorului hotelier
sau al sectoarelor cu funcţie similară,
inclusiv închirierea terenurilor
amenajate pentru camping.
Autor: - dl. deputat Valentin Iliescu � PD

101. Art.140.alin.(2).lit.b)
b) livrarea de manuale şcolare, cărţi,
ziare şi reviste, cu excepţia celor
destinate exclusiv publicităţii;

Se elimină.

Autor: dl. deputat Emil Boc � PD

Aplicarea unei cote de
TVA de 9% descurajează
publicarea şi tipărirea
cărţilor şi constituie o
piedică în calea accesului
la cultură, consacrat prin
art.35 din Constituţia
României.

Introducerea cotei de 9%
implică deducerea T.V.A. de
19% asupra intrărilor şi
facturarea produselor cu 9%,
deci activităţile în cauză sunt
subvenţionate, în mod
indirect cu circa 10%.
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102. Art.140.alin.(2).lit.b)
b) livrarea de manuale şcolare, cărţi,
ziare şi reviste, cu excepţia celor
destinate exclusiv publicităţii;

b) producerea şi livrarea de manuale
şcolare, cărţi, ziare şi reviste, cu excepţia
celor destinate exclusiv publicităţii;

Autori:
- dep. Ioan Onisei � PNL;
- dep. Dumitru Bălăeţ � PRM.

Reducerea de TVA trebuie
să se realizeze pe tot
lanţul: editură, tipărire,
difuzare. Altfel tot
sistemul este periclitat, iar
cota TVA este
nedeductibilă pentru
edituri, ceea ce le duce pe
acestea la faliment.

Producţia în sine nu intră în
sfera de aplicare a T.V.A.,
numai livrarea de bunuri şi
prestarea de servicii sunt
operaţiuni în sfera T.V.A.
Rezultă că nu poate fi
aplicată o cotă redusă pentru
o operaţiune care nu intră în
sfera T.V.A. În  ce priveşte
tipărirea şi editarea, sunt
operaţiuni care nu sunt
prevăzute de Anexa H a
Directivei a VI-a CEE, şi
prin urmare trebuie supuse
cotei standard de T.V.A.

103. Art.140.alin.(2).lit.b)
b) livrarea de manuale şcolare, cărţi,
ziare şi reviste, cu excepţia celor
destinate exclusiv publicităţii;

Se introduce la art.141 alin.(1) lit.k), cu
următorul cuprins:
k) prestările de servicii culturale sau
producerea ori livrarea de bunuri
strâns legate de acestea � manuale
şcolare, cărţi , ziare şi reviste, cu
excepţia celor destinate exclusiv
publicităţii, precum şi operaţiunile care
intră în sfera de aplicare a impozitului
pe spectacole.
Autori:
- dep. Ioan Onisei � PNL;
- dep. Dumitru Bălăeţ � PRM.

În felul acesta se
realizează un drept deja
câştigat de către domeniul
cărţii şi al manualelor
şcolare corespunzător
legilor deja existente
(Legea nr.345/2002).

Prin Capitolul 10
Impozitarea, al
Documentului de poziţie al
României, ne-am angajat să
eliminăm în anul 2003
scutirea de T.V.A. pentru
vânzarea de cărţi şi manuale
şcolare şi să aplicăm cota
redusă de T.V.A. pentru
aceste livrări, astfel cum
prevede Anexa H a
Directivei a VI-a CEE.
Respectarea angajamentelor
asumate prin Documentul de
poziţie este monitorizată de
Uniunea Europeană.
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104. Art.140.alin.(2).lit.c)
c) livrările de proteze de orice fel şi
accesoriile acestora, cu excepţia
protezelor dentare;

c) livrările de proteze de orice fel şi
accesoriile acestora, cu excepţia protezelor
dentare, pentru care se aplică
prevederile art.141 (1) lit.b).

Autor: - dl. deputat Tudor Mohora - PSD

Pentru mai multă claritate
şi evitarea unor confuzii,
întrucât protezele dentare
sunt scutite de TVA. În
formularea iniţială s-ar
putea înţelege că se aplică
o cotă TVA de 19% în loc
de 9%.

Textul iniţial este acoperitor.

105. Art.140.alin.(2).lit.f)
f) cazarea în cadrul sectorului
hotelier sau al sectoarelor cu funcţie
similară, inclusiv închirierea
terenurilor amenajate pentru camping.

f) cazarea în cadrul structurilor de
primire turistice clasificate conform
legii, inclusiv închirierea terenurilor
amenajate pentru camping.
Autor: Comisia pentru industrii şi servicii

Obligarea tuturor
structurilor de primire
turistice (hoteluri, vile,
pensiuni agroturistice,
etc.) să se clasifice
conform legislaţiei în
vigoare. Clasificarea lor
va conduce la garantarea
unui confort
corespunzător şi
eliminarea practicării
turismului neoficial.

Precizarea respectivă a fost
cuprinsă în normele de
aplicare a Codului fiscal,
deoarece prin Cod nu se pot
face trimiteri la noţiuni
utilizate în acte normative
din domeniul turismului, care
se pot schimba. Prevedrea
din Cod este în concordanţă
cu Directiva a VI-a CEE.

106. Art.140.alin.(2).lit.g) nouă. Se introduce un nouă literă g), cu
următorul conţinut:
g) livrări de produse de panificaţie de
orice fel;

Autor: dl. deputat Adrian Moişoiu - PRM

Nivelul de trai în România
este deosebit de scăzut,
pensionarii şi şomerii
putând avea acces mai
uşor la o bucată de pâine.

Aplicarea unei cote reduse de
T.V.A. intră în contradicţie
cu reglementările Directivei a
VI-a CEE.
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107. Art.140.alin.(2).lit.g) nouă. Se introduce un nouă literă g), cu
următorul conţinut:
g) livrările de produse necesare creşterii
şi îngrijirii copiilor cu vârsta maximă
trei ani cuprinzând: lapte praf, alimente
specifice, scutece de unică folosinţă,
cărucioare şi îmbrăcăminte;

Autori: dnii. deputaţi Mircea Nicu Toader,
Anca Daniela Boagiu � PD.

Necesitatea stimulării
creşterii ratei de natalitate.

Bugetul de stat pe anul 2004 a fost
proiectat fără a se avea în
vedre cota redusă pentru
lapte praf, alimente specifice,
scutece de unică folosinţă,
cărucioare şi îmbrăcăminte
pentru copii. În anii următori
se are în vedere introducerea
cotei reduse pentru o serie de
produse alimentare. În ceea
ce priveşte scutecele,
cărucioarele şi
îmbrăcămintea pentru copii,
pentru cestea nu se poate
aplica o cotă redusă de
T.V.A. deoarece nu sunt
prevăzute în Anexa H a
Directivei a VI-a CEE.
Creşterea ratei inflaţiei
trebuie realizată prin alte
mijloace de stimulare decât
măsurile fiscale.

108. Art.140.alin.(2).lit.h) nouă. Se introduce un nouă literă g), cu
următorul conţinut:
h) livrările de imobile cu destinaţie
exclusivă pentru locuinţe.

Autori: dnii. deputaţi Mircea Nicu Toader,
Anca Daniela Boagiu � PD.

Pentru stimularea
construcţiei de locuinţe şi
obţinerea unui preţ de
cumpărare mai scăzut a
locuinţelor, de către
populaţie.

Anexa H a Directivei a VI-a
CEE prevede posibilitatea
aplicării cotei reduse de
T.V.A. numai pentru livrarea,
consolidarea, reabilitarea de
locuinţe în cadrul politicii
sociale.
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109. Scutiri pentru operaţiunile din
interiorul ţării
Art.141alin.(1).lit.g)
g) prestările de servicii şi/sau livrările
de bunuri strâns legate de asistenţă
şi/sau protecţia socială, efectuate de
instituţiile publice sau de alte entităţi
recunoscute ca având  caracter social;
serviciile de cazare, masă şi tratament,
prestate de persoane impozabile care
îşi desfăşoară activitatea în staţiuni
balneoclimaterice, dacă au încheiat
contracte cu Casa Naţională de Pensii
şi alte Drepturi de Asigurări Sociale
şi  contravaloarea acestora este
decontată pe bază de bilete de
tratament;

g) prestările de servicii şi/sau livrările de
bunuri strâns legate de asistenţă şi/sau
protecţia socială, efectuate de instituţiile
publice sau de alte entităţi recunoscute ca
având  caracter social; serviciile de cazare,
masă şi tratament, prestate de persoane
impozabile care îşi desfăşoară activitatea
în staţiuni balneoclimaterice, dacă au
încheiat contracte cu Casa Naţională de
Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale
şi  contravaloarea acestora este decontată
pe bază de bilete de tratament cu drept de
deducere.

Autor: Comisia pentru industrii şi servicii.

Deducerea TVA va
conduce la posibilitatea
suplimentării alocaţiilor
de masă pentru categorii
defavorizate fără a afecta
tarifele de masă practicate
de societăţile de turism.

Scutirea cu drept de deducere
pentru astfel de servicii
contravine Directivei a VI-a
CEE. România nu poate să
mai introducă prevederi
contrare acquis-ului
comunitar datorită închiderii
provizorii a Capitolului 10
Impozitarea. Problema
suplimentării alocaţiilor de
masă pentru categorii
defavorizate nu se realizează
prin măsuri fiscale ci prin
măsuri sociale.
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110.
Art.141alin.(1).lit.i)
 (1) Următoarele operaţiuni de interes
general sunt scutite de taxa pe
valoarea adăugată:
��������..
i) prestările de servicii şi/sau livrările
de bunuri furnizate membrilor în
interesul lor colectiv, în schimbul unei
cotizaţii fixate conform statutului, de
organizaţii fără cop patrimonial ce au
obiective de natură politică, sindicală,
religioasă, patriotică, filozofică,
filantropică, patronală, profesională
sau civică, precum si obiective de
reprezentare a intereselor membrilor
lor, în condiţiile în care această scutire
nu provoacă distorsiuni de
concurenţă;
j) prestările de servicii strâns legate de
practicarea sportului sau a educaţiei
fizice efectuate de organizaţii fără
scop patrimonial pentru persoanele
care practică sportul sau educaţia
fizică;�

 (1) Următoarele operaţiuni de interes
general sunt scutite de taxa pe valoarea
adăugată:
��������..
i) prestările de servicii şi/sau livrările de
bunuri furnizate membrilor în interesul lor
colectiv, în schimbul unei cotizaţii fixate
conform statutului, de organizaţii fără
scop patrimonial ce au obiective de natură
politică, sindicală, religioasă, sportivă,
patriotică, filozofică, filantropică,
patronală, profesională sau civică, precum
si obiective de reprezentare a intereselor
membrilor lor, în condiţiile în care această
scutire nu provoacă distorsiuni de
concurenţă;

j) prestările de servicii strâns legate de
practicarea sportului sau a educaţiei fizice
efectuate de organizaţii fără scop
patrimonial pentru persoanele care
practică sportul sau educaţia fizică, sau
activităţile de orice natură organizate
de acestea dacă veniturile realizate sunt
utilizate în procent de cel puţin 30%
pentru activitatea de copii şi juniori,
inclusiv pentru finanţarea cheltuielilor
de investiţii, dotări şi funcţionale
aferente acestei activităţi�.

Autor : deputat Radu Stroe � PNL

Prin completarea textului
propus la litera i) se are în
vedere şi domeniul
sportiv, ca activitatea de
interes general.
Astfel, Legea educaţiei
fizice şi sportului
nr.69/200, prevede la art.2
că �educaţia fizică şi
sportul sunt activităţi de
interes naţional, sprijinite
de stat�.

Pentru completarea de la
litera j) motivaţia este
identifică celei expuse la
amendamentul de la Titlul
II, capitolul I, art.3 alin.2,
litera d).

Prevederile introduse intră în
contradicţie cu Directiva a
VI-a CEE.

Idem
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111. Art.141.alin.(1).lit.k1) nouă. După litera k) se introduce litera k1) cu
următorul cuprins:
�k1 livrarea de manuale şcolare, cărţi,
ziare şi reviste.�

Autor: dl. deputat Emil Boc - PD

Prevederile introduse întră în
contradicţie cu Directiva a
VI-a CEE.

112. Art.141.alin.(2).litk).pct.1
1. operaţiunile de cazare care sunt
efectuate în cadrul sectorului hotelier
sau al sectoarelor cu funcţie similară,
inclusiv închirierea terenurilor
amenajate pentru camping;

1. operaţiunile de cazare care sunt
efectuate în cadrul structurilor de
primire turistice clasificate conform
legii, inclusiv închirierea terenurilor
amenajate pentru camping;

Autor: Comisia pentru industrii şi servicii.

Corelare cu
art.140.alin.(2).lit.f).

Prin respingerea
amendamentului de la pct. 1,
pe cale de consecinţă se
respinge şi acest amendament
care reprezintă o corelare.

113. Scutiri la import
Art.142.lit.h)
h) importul de bunuri primite în mod
gratuit cu titlu de ajutoare sau donaţii
destinate unor scopuri cu caracter
religios, de apărare a sănătăţii, de
apărare a ţării sau siguranţei
naţionale, artistic, sportiv, de protecţie
şi ameliorare a mediului, de protecţie
şi conservare a monumentelor istorice
şi de arhitectură, în condiţiile stabilite
prin norme; 

h) importul de bunuri primite în mod
gratuit cu titlu de ajutoare, sponsorizare,
mecenat, sau donaţii destinate unor
scopuri cu caracter religios, de apărare a
sănătăţii, de apărare a ţării sau siguranţei
naţionale, artistic, sportiv, de protecţie şi
ameliorare a mediului, de protecţie şi
conservare a monumentelor istorice şi de
arhitectură, în condiţiile stabilite prin
norme; 

Autor : deputat Radu Stroe � PNL

Actul de sponsorizare sau
mecenat este similar cu
cel de donaţie şi, ca atare,
trebuie inserat în textul
respectiv. În plus,
completarea respectivă s-
ar corela cu textul înscris
în proiect la art.4, alin.(9)
litera f).

Prevederile introduse întră în
contradicţie cu Directiva a
VI-a CEE.
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crt. Text iniţial Amendamentul propus

şi autorul acestuia
MOTIVAREA
AUTORULUI

MOTIVAREA
RESPINGERII

114. Art.142.lit.i) şi j)
i) importul de bunuri finanţate din
împrumuturi nerambursabile acordate
de guverne străine, organisme
internaţionale şi/sau organizaţii non-
profit din străinătate şi din ţară, în
condiţiile stabilite prin norme;
j) importul următoarelor bunuri:
bunurile de origine română, bunurile
străine care, potrivit legii, devin
proprietatea statului, bunurile reparate
în străinătate sau bunurile care le
înlocuiesc pe cele necorespunzătoare
calitativ, returnate partenerilor externi
în perioada de garanţie, bunurile care
se înapoiază în ţară ca urmare a unei
expedieri eronate, echipamentele
pentru protecţia mediului stabilite prin
hotărâre a Guvernului.

i) importul de bunuri finanţate din
împrumuturi nerambursabile acordate de
guverne străine, organisme internaţionale
şi/sau organizaţii non-profit din străinătate
şi din ţară, cu excepţia autoturismelor, în
condiţiile stabilite prin norme;
j) importul următoarelor bunuri: bunurile
de origine română, bunurile străine care,
potrivit legii, devin proprietatea statului,
bunurile reparate în străinătate sau
bunurile care le înlocuiesc pe cele
necorespunzătoare calitativ, returnate
partenerilor externi în perioada de
garanţie, bunurile care se înapoiază în ţară
ca urmare a unei expedieri eronate,
echipamentele pentru protecţia mediului
stabilite prin hotărâre a Guvernului, cu
excepţia autoturismelor.

Autor: dl. deputat Adrian Moişoiu � PRM

Pentru a se stăvili
afacerile diverselor
societăţi non-profit.

Prevederile introduse întră în
contradicţie cu Directiva a
VI-a CEE.

115. Scutiri speciale legate de traficul
internaţional de bunuri.
Art.144 alin.(1) lit.b).

Art.144 alin.(1) lit.b) necesită completarea
cu numărul şi anul Legii prin care s-au
aprobat ordonanţele Guvernului
menţionate în textele respective.

Autor: - dl. deputat Tudor Mohora � PSD

Pentru asigurarea rigorii
tehnicii legislative.

Cadrul legislativ este asigurat
în sensul cerinţelor de
tehnică legislativă.
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şi autorul acestuia
MOTIVAREA
AUTORULUI

MOTIVAREA
RESPINGERII

116. Perioada fiscală
Art.146.alin.(2)
 (2) Prin derogare de la prevederile
alin.(1), pentru persoanele impozabile
care nu au depăşit în cursul anului
precedent o cifra de afaceri din
operaţiuni taxabile şi/sau scutite cu
drept de deducere de 100.000 euro
inclusiv, la cursul de schimb valutar
din ultima zi lucrătoare a anului
precedent, perioada fiscală este
trimestrul calendaristic.

(2) Prin derogare de la prevederile
alin.(1), pentru întreprinderile mici şi
mijlocii respectiv persoanele impozabile
care nu au depăşit în cursul anului
precedent o cifră de afaceri din
operaţiuni taxabile şi/sau scutite cu
drept de deducere de 100.000 euro
inclusiv, la cursul de schimb valutar din
ultima zi lucrătoare a anului precedent,
perioada fiscală este trimestrul
calendaristic.

Autor: dl. deputat Petre Naidin

Crearea unui sistem fiscal
care să încurajeze
investiţiile şi crearea de
noi locuri de muncă.

Prevederile introduse întră în
contradicţie cu Directiva a
VI-a CEE.
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crt. Text iniţial Amendamentul propus

şi autorul acestuia
MOTIVAREA
AUTORULUI

MOTIVAREA
RESPINGERII

117. Sfera de aplicare şi regulile pentru
regimul special de scutire
Art.152.alin.(4)
(4) După  depăşirea plafonului de
scutire, persoanele impozabile nu mai
pot solicita aplicarea regimului
special, chiar dacă ulterior realizează
cifre de afaceri anuale inferioare
plafonului de scutire prevăzut de lege.

(4) Dacă în cursul unui exerciţiu
financiar ulterior celui în care s-a
realizat depăşirea plafonului de scutire,
o persoană impozabilă are o cifră de
afaceri anuală, declarată sau realizată,
inferioară plafonului de scutire
prevăzut de lege, aceasta poate solicita
revenirea la aplicarea regimului special
de scutire.

Autor: dl. deputat Ovidiu Drăgănescu -
PNL

Dacă evoluţia ulterioară a
cifrei de afaceri a unei
microîntreprinderi face ca
aceasta să scadă sub 2
miliarde lei, în cursul
exerciţiilor financiare
ulterioare celui în care s-a
realizat depăşirea
plafonului de scutire, este
firesc să-i fie permisă
revenirea la statutul de
neplătitor de TVA.
În caz contrar, menţinerea
textului alin.(4) în forma
iniţială ar îngreuna şi mai
mult situaţia financiară a
acelor microîntreprinderi
care trec temporar prin
dificultăţi economice şi
care, în plus, ar trebui să
mai facă faţă şi achitării
cotei de TVA.

Prevederile introduse întră în
contradicţie cu Directiva a
VI-a CEE.

118. Art.152.alin.(4)
(4) După  depăşirea plafonului de
scutire, persoanele impozabile nu mai
pot solicita aplicarea regimului
special, chiar dacă ulterior realizează
cifre de afaceri anuale inferioare
plafonului de scutire prevăzut de lege.

(4) Dacă în cursul unui exerciţiu fiscal
ulterior celui în care s-a realizat
depăşirea plafonului de scutire,
persoanele impozabile realizează cifre
de afaceri sub plafonul stabilit, acestea
pot solicita revenirea la aplicarea
regimului special.

Autor: dl. deputat Adrian Moişoiu � PRM.

Prevederea din lege
afectează
microîntreprinderile care
trec temporar prin
dificultăţi economice şi
care vor trebui să facă faţă
şi achitării cotei de TVA.

Prevederile introduse întră în
contradicţie cu Directiva a
VI-a CEE.
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şi autorul acestuia
MOTIVAREA
AUTORULUI

MOTIVAREA
RESPINGERII

119. Facturile fiscale
Art.155.alin.(2)
(2) Pentru livrări de bunuri factura
fiscală se emite la data  livrării de
bunuri, iar pentru prestări de servicii
cel mai târziu până la data de 15 a
lunii următoare celei în care prestarea
a fost efectuată.

(2) Pentru livrări de bunuri factura fiscală
se emite la data  livrării de bunuri, iar
pentru prestări de servicii cel mai târziu
până la data de 15 a lunii următoare celei
în care prestarea a fost efectuată.
Excepţie fac lucrările de construcţii-
montaj pentru care factura fiscală se
emite până la ultima zi a lunii
următoare pentru ca beneficiarii să
poată verifica situaţiile de lucrări.

Autor: dl. deputat Adrian Moişoiu � PRM.

Este specific pentru
lucrările de construcţii-
montaj, ca situaţiile de
lucrări să fie verificate
amănunţit şi
corespunzător.

Prevederile introduse întră în
contradicţie cu Directiva a
VI-a CEE.

120. Scutiri speciale legate de traficul
internaţional de bunuri.
Art.161 alin.(7) lit.a, d, h, o, q.

Art.161 (7) lit.a, d, h, o, q, necesită
completarea cu numărul şi anul Legii prin
care s-au aprobat ordonanţele Guvernului
menţionate în textele respective.

Autor: - dl. deputat Tudor Mohora � PSD

Pentru asigurarea rigorii
tehnicii legislative.

Textul iniţial este acoperitor.

121.
Faptul generator
Art.164.
Produsele menţionate la art.162 sunt
supuse accizelor în momentul
producerii lor în România sau la
momentul importului lor în acest
teritoriu.

Produsele menţionate la art.162 sunt
supuse accizelor în momentul producerii
lor în România sau la momentul
importului lor în ţară.

Autori: dnii deputaţi Lucian Augustin
Bolcaş, Vasile Moiş � PRM.

Corectitudinea formulării.
Textul iniţial este acoperitor.
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şi autorul acestuia
MOTIVAREA
AUTORULUI

MOTIVAREA
RESPINGERII

122. Dispoziţii generale
Art.215.
(1) Pentru ţiţeiul şi gazele naturale din
producţia internă, agenţii economici
autorizaţi, potrivit legii, datorează
bugetului de stat impozit în momentul
livrării.
(2) Prin derogare de la prevederile
alin.(1), nu se datorează impozit
pentru cantităţile de ţiţei şi gaze
naturale livrate cu titlu de redevenţă.
(3) Impozitul datorat  este:
a)  pentru ţiţei  -  4 euro/tonă;
b)  pentru gazele naturale - 7,40
euro/1000 m3.
(4) Impozitul datorat se calculează
prin aplicarea sumelor fixe prevăzute
la alin.(2), asupra cantităţilor livrate.
(5)  Momentul exigibilităţii
impozitului la ţiţeiul şi la gazele
naturale din producţia internă
intervine  la data efectuării livrării.

Se elimină.

Autor: dl. deputat C-tin Avramescu

Producţia internă de ţiţei
şi gaze (a nu se confunda
cu produsele petroliere)
este supusă la extracţie,
redevenţelor fixate prin
Legea petrolului, astfel că
nu este justificat un
impozit suplimentar la
livrare. De aici, nici
derogarea de la alin.(2) nu
are sens şi poate fi
interpretată prin livrări în
contul redevenţelor.

Textul iniţial este în
concordanţă cu
reglementările Uniunii
Europeane.

123. Scutiri
Art.216
Sunt scutite de plata acestor impozite
cantităţile de ţiţei şi gaze naturale din
producţia internă, exportate direct de
agenţii economici producători.

Se elimină.

Autor: dl. deputat C-tin Avramescu

Este discriminatoriu şi nu
poate fi acceptat de
autorităţile europene.

Produsele destinate
exportului nu sunt supuse
accizelor.
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şi autorul acestuia
MOTIVAREA
AUTORULUI

MOTIVAREA
RESPINGERII

124. Mijloace de măsurare
Art.233.alin.(2)
(2) Cazanele individuale ale
producătorilor de ţuică şi rachiuri de
fructe vor fi litrate şi vor fi dotate cu
vase litrate de organele abilitate de
Biroul Român de Metrologie Legală,
precum şi cu mijloace de măsurare
legală a concentraţiei alcoolice a
produselor obţinute

(2) Cazanele individuale ale
producătorilor de ţuică şi rachiuri de fructe
vor fi litrate şi vor fi dotate cu vase litrate
de organele abilitate de Biroul Român de
Metrologie Legală, precum şi cu mijloace
de măsurare  legală a concentraţiei
alcoolice a produselor obţinute, dacă
acestea nu sunt destinate consumului
propriu.

Autor: - dl. deputat Tudor Mohora � PSD

Este necesară departajarea
consumului propriu al
gospodăriilor individuale
de cel al producţiei pentru
piaţă, în concordanţă cu
prevederile art.168 (3).

Amendamentul propus a fost
inclus deja în legislaţia
secundară.
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şi autorul acestuia
MOTIVAREA
AUTORULUI

MOTIVAREA
RESPINGERII

125. TITLUL IX
CAPITOL  nou

Titlul IX �Impozite şi taxe locale�
CAPITOL nou �Taxe de timbru�, care
să cuprindă, după aceeaşi formulă a
proiectului, cele patru categorii de
norme juridice care reglementează în
prezent acest domeniu:
3. Legea nr.146/1997 privind taxele
judiciare de timbru, cu modificările şi
completările ulterioare;
4. Ordonanţa 12/1998 privind taxele de
timbru pentru activitatea notarială, cu
modificările şi completările ulterioare;
5. Ordonanţa 31/1995 privind timbrul
judiciar cu modificările şi completările
ulterioare;
6. Legea 117/1999 privind taxele
extrajudiciare de timbru cu
modificările şi completările ulterioare.
Autor: dl. deputat Emil Boc � PD.

În expunerea de motive se
precizează faptul că numai
�Taxele vamale� vor
rămâne să fie reglementate
distinct prin Codul Vamal.

Textul propus nu-şi justifică
oportunitatea.
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şi autorul acestuia
MOTIVAREA
AUTORULUI

MOTIVAREA
RESPINGERII

126.
Definiţii
Art.247.lit.a)
 În înţelesul prezentului Titlu,
expresiile de mai jos au următoarele
semnificaţii:
  a) rangul unei localităţi - rangul
atribuit unei localităţi conform Legii
nr.351/2001 privind aprobarea
Planului  de  amenajare  a  teritoriului
naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua
de localităţi, cu modificările
ulterioare;

 În înţelesul prezentului Titlu, expresiile
de mai jos au următoarele semnificaţii:
  a) rangul unei localităţi - rangul atribuit
unei localităţi potrivit legii;
Autori: dnii. Deputaţi Lucian Augustin
Bolcaş, Vasile Moiş � PRM.

Un cod nu poate face
trimitere la o lege ordinara
determinata  a cărei
modificare ar implica
modificarea codului

Este nominalizat actul
normativ care defineşte
rangul unei localităţi.
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şi autorul acestuia
MOTIVAREA
AUTORULUI

MOTIVAREA
RESPINGERII

127. Scutiri
Art.250.alin.(1).pct.6, 7, 11.lit.d), n),
q), s).
6. clădirile aflate în domeniul public
al statului şi în administrarea Regiei
Autonome Administraţia
Patrimoniului Protocolului de Stat, cu
excepţia incintelor care sunt folosite
pentru activităţi economice;
7.  clădirile aflate în domeniul privat
al statului şi în administrarea Regiei
Autonome Administraţia
Patrimoniului Protocolului de Stat,
atribuite conform dispoziţiilor art.6
alin.(1) din Hotărârea Guvernului
nr.533/2002 privind organizarea şi
funcţionarea Regiei Autonome
Administraţia Patrimoniului
Protocolului de Stat, cu modificările
ulterioare;
���
11. oricare dintre următoarele
construcţii speciale:
���
d) canalizaţii şi reţele de
telecomunicaţii subterane şi aeriene;
���..

Eliminare.

Eliminare: ��şi reţele de telecomunicaţii
subterane şi aeriene.�

Eliminare: 2� produse petroliere, gazelor
şi lichidelor industriale ��

Este imoral şi ilogic ca
această Regie care
realizează profituri nete
anuale uriaşe să nu
plătească impozitele
pentru clădirile pe care le
administrează, către
comunităţile locale.
Altfel spus, salariaţii din
administraţiile locale ar
trebui să nu plătească
impozite pe salarii către
administraţia centrală.

Sumele aferente plăţii
impozitelor respective ar
influenţa cheltuielile
instituţiilor publice
respective.
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şi autorul acestuia
MOTIVAREA
AUTORULUI

MOTIVAREA
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n) reţele şi conducte pentru
transportul sau distribuţia apei,
produselor petroliere, gazelor şi
lichidelor industriale, reţele şi
conducte de termoficare şi reţele de
canalizare;
���

q) platforme betonate;
���
s) instalaţii tehnologice, rezervoare şi
bazine pentru depozitare;

Eliminare.

Eliminare.

Autor: dl. deputat Dinu Gheorghe - PRM

Reţelele de
telecomunicaţii au devenit
private şi trebuie să se
plătească impozit către
comunitate.
Sunt elemente ale unor
activităţi private şi trebuie
să fie plătitoare de
impozite.

128. Calculul impozitului pentru
persoane fizice
Art.2511 nou.

Introducerea unui articol nou 2511 având
următorul conţinut:
Art.2511 . Dacă o persoană fizică are în
proprietate o singură clădire utilizată
ca locuinţă de domiciliu, impozitul pe
clădiri se diminuează cu 20%.

 Autor:dl. deputat Valentin Iliescu � PD.

Reducerea gradului de
fiscalitate şi sprijinirea
prin mijloace fiscale a
persoanelor ce deţin o
singură locuinţă.

Amendamentul propune
influenţa majore negative
asupra veniturilor bugetare.
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129. Majorarea impozitului datorat de
persoanele fizice ce deţin mai multe
clădiri
Art.252.alin.(3)
(3) Persoanele fizice menţionate la
alin.(1) au obligaţia să depună o
declaraţie specială la compartimentele
de specialitate ale autorităţilor
administraţiei publice locale în raza
cărora îşi au domiciliul, precum şi la
cele în raza cărora sunt situate
celelalte clădiri ale acestora. Modelul
declaraţiei speciale va fi cel prevăzut
prin norme metodologice aprobate
prin hotărâre a Guvernului

(3) Persoanele fizice menţionate la
alin.81) au obligaţia să depună o declaraţie
specială la compartimentele de specialitate
ale autorităţilor administraţiei publice
locale în raza cărora îşi au domiciliul.
Comunicare şi transferarea sumelor
încasate către cealaltă sau celelalte unităţi
administrative teritoriale cade în sarcina
unităţii administrativ-teritoriale unde
persoanele îşi au domiciliul de bază.

Autor: dl. deputat Dinu Gheorghe - PRM

Marea majoritate a
situaţiilor sunt acelea în
care cei ce posedă un
apartament la bloc au o
moştenire de ½ sau o cază
părintească, iar deplasarea
dintr-o zonă la alta, în
condiţiile de transport de
astăzi este extrem de
dificilă.

Obligaţia de declarare
aparţine proprietarului care
are mai multe roluri fiscale
funcţie de domiciliile
respective.
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130. Scutiri
Art.257.lit.a), lit.i) şi lit.k) nouă
Impozitul pe teren nu se datorează
pentru:
a) terenul aferent unei clădiri, pentru
suprafaţa de teren care este acoperită
de o clădire;
���..
i) terenurile care prin natura lor şi nu
prin destinaţia dată sunt improprii
pentru agricultură sau silvicultură,
orice terenuri ocupate de iazuri, bălţi,
lacuri de acumulare sau căi
navigabile, cele folosite pentru
activităţile de apărare împotriva
inundaţiilor, gospodărirea apelor,
hidrometeorologie, cele care
contribuie la exploatarea resurselor de
apă, cele folosite ca zone de protecţie
definite în Legea apelor nr.107/1996,
cu modificările ulterioare, precum şi
terenurile utilizate pentru exploatările
din subsol, încadrate astfel printr-o
hotărâre a consiliului local, în măsura
în care nu afectează folosirea
suprafeţei solului;
k1 � nouă.

Impozitul pe teren nu se datorează pentru:

a) suprafaţa de teren care este acoperită de
o clădire.

����..
Eliminare din text a enumerării: �� orice
terenuri ocupate de iazuri, bălţi, lacuri de
acumulare sau căi navigabile ��

�k1) � terenurile ocupate de căile ferate
publice, terasamentele, zonele de
siguranţă a acestora.�

Autor: dl. deputat Dinu Gheorghe � PRM

Pentru o redactare mai
corectă a textului.

Aceste terenuri sunt în
general profitabile şi nu
este cazul să fie scutite de
impozite.

Aşa cum legea prevede
scutiri pentru terenurile
căilor navigabile,
autostrăzi etc. şi calea
ferată

Formularea este mai clară în
textul iniţial.
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trebuie să intre în această
regulă.

131. Calculul impozitului
Art.2581 nou

Introducerea unui articol nou 2581 având
următorul conţinut:
Art.2581. Dacă o persoană fizică are în
proprietate un singur teren intravilan
pe care este construită o clădire
utilizată ca locuinţă, impozitul pe teren
se diminuează cu 20%.
Autor:dl. deputat Valentin Iliescu � PD.

Reducerea gradului de
fiscalitate prin sprijinirea
prin mijloace fiscale a
persoanelor ce deţin un
singur teren intravilan pe
care este construită
locuinţa de domiciliu.

Nu se justifica acordarea unei
astfel de facilitaţi. Trebuie
prevăzute surse de acoperire
a sumelor cu care se vor
diminua bugetele locale.

132. Scutiri
Art.262.lit.c)
c) mijloacele de transport ale
instituţiilor publice;

Eliminare.

Autor: dl. deputat C-tin Avramescu � PNL

Nu este justificată scutirea
de impozit asupra
mijloacelor de transport
ale instituţiilor publice.
Prevederea este
discriminatorie.

Reprezintă transfer de
fonduri de la bugetul de stat
la bugetele locale.

133. Art.262.lit.c) şi d)
c) mijloacele de transport ale
instituţiilor publice;

d) mijloacele de transport ale
persoanelor juridice care sunt utilizate
pentru servicii de transport public de
pasageri în regim urban sau suburban,
inclusiv transportul de pasageri în
afara unei localităţi, dacă tariful de
transport este stabilit în condiţii de
transport public.

Eliminare.

Eliminare

Autor: dl. deputat Dinu Gheorghe � PRM

Instituţiile publice trebuie
să contribuie şi ele la
bugetele locale.

Reprezintă transfer de
fonduri de la bugetul de stat
la bugetele locale.
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134. Plata taxei
Art.265.alin.(3)
(3) În cazul unui mijloc de transport
deţinut de un nerezident, taxa asupra
mijlocului de transport se plăteşte
integral în momentul înregistrării
mijlocului de transport la
compartimentul de specialitate al
autorităţii de administraţie publică
locală.

(3) În cazul unui mijloc de transport
deţinut de un nerezident, taxa asupra
mijlocului de transport se plăteşte din
momentul înregistrării mijlocului de
transport la compartimentul de specialitate
al autorităţii de administraţie publică
locală, proporţional cu lunile aprobate a
avea drept de circulaţie.

Autor: dl. deputat Dinu Gheorghe � PRM

Pentru o aplicare
nediscriminatorie a
nerezidenţilor.

Administrarea taxei şi
urmărirea plătitorilor ar fi
dificila, întrucât nerezidenţii
pot părăsi tara înainte de
expirarea perioadei pentru
care au drept de circulaţie

135.  Taxa pentru eliberarea
certificatelor de urbanism, a
autorizaţiilor de construcţie şi a
altor avize asemănătoare
Art.267.alin.(1)
(1) Taxa pentru eliberarea
certificatului de urbanism, în mediul
urban, este egală cu suma stabilită de
consiliul local în limitele precizate în
tabelul următor:

(1) Taxa pentru eliberarea certificatului de
urbanism, în mediul urban, este egală cu
suma stabilită de consiliul local în limitele
precizate în tabelul următor:

Autor: dl. deputat Dinu Gheorghe � PRM

Pentru redactare simplă şi
mai clară a tabelului din
conţinutul articolului 267
(1).

Textele articolului iniţial sunt
în concordanţă cu
reglementările legislative în
vigoare.
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Suprafaţa pentru care se obţine
certificatul de urbanism

Taxa (lei)

a. Până la 150 m2 inclusiv
25.000-35.000

b. Peste150 m2 dar nu peste 250 m2

37.000-47.000

c. Peste 250 m2 dar nu peste 500 m2

48.000-60.000

d. Peste 500 m2 dar nu peste 750 m2

61.000-72.000

e. Peste 750 m2 dar nu peste 1.000 m2

73.000-85.000

f.  Peste 1.000 m2

85.000 + 130 pentru fiecare m2 care
depăşeşte 1.000 m2

Suprafaţa pentru care se obţine
certificatul de urbanism

Taxa (lei)

a. Până la 150 m2 inclusiv
25.000-35.000

b. între 150 m2 şi 250 m2 inclusiv
37.000-47.000

c. între 250 m2 şi 500 m2 inclusiv
48.000-60.000

d. între 500 m2 şi 750 m2 inclusiv
61.000-72.000

e. între 750 m2 şi 1.000 m2 inclusiv
73.000-85.000

f.  peste 1.000 m2

85.000 + 100 pentru fiecare m2 care
depăşeşte 1.000 m2
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136. Majorarea impozitelor şi taxelor
locale de consiliile locale sau
consiliile judeţene
Art.287.
Consiliul local sau consiliul judeţean,
după caz, poate majora anual cu
maximum 20%, faţă de nivelul stabilit
pentru anul 2004, în funcţie de
condiţiile specifice zonei, orice
impozit sau taxă locală prevăzută în
prezentul Titlu, cu excepţia taxelor
prevăzute la artr.294 alin.(11) lit.b), c)
şi d).

Consiliul local sau consiliul judeţean,
după caz, poate majora anual cu maximum
20%, faţă de nivelul stabilit pentru anul
2004, pentru orice impozit sau taxă locală
prevăzută în prezentul Titlu, cu excepţia
taxelor prevăzute la artr.294 alin.(2) lit.a)
şi b), indexat anual potrivit prevederilor
art.292 (1).

Autor: - dl. deputat Tudor Mohora � PSD.

Majorarea anuală cu
maximum 20% a
impozitelor şi taxelor
locale este exagerată şi
nerealistă în condiţiile în
care în anii următori rata
prognozată a inflaţiei
scade la 9,7 şi 5%.
Ca urmare, o astfel de
prevedere este necesar să
nu se aplice independent
în fiecare an ci la nivelul
indexat al impozitelor şi
taxelor stabilit în fiecare
an.
Totodată, este necesar să
se corecteze o eroare
materială cu privire la
alin.(11) lit. b, c şi d,
întrucât în textul art.294
acestea nu se regăsesc.

Se va corecta trimiterea la
�art. 294� cu cea la �art. 295�
În ceea ce priveşte indexarea
acesta este tratată distinct la
art. 292 alin. (1).
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137. Art.287.
Consiliul local sau consiliul judeţean,
după caz, poate majora anual cu
maximum 20%, faţă de nivelul stabilit
pentru anul 2004, în funcţie de
condiţiile specifice zonei, orice
impozit sau taxă locală prevăzută în
prezentul Titlu, cu excepţia taxelor
prevăzute la artr.294 alin.(11) lit.b), c)
şi d).

Eliminare.

Autor: dl. deputat Dinu Gheorghe � PRM

Consiliul local sau
Consiliul judeţean recurg
la majorarea cu maxim
20% în acele localităţi
unde veniturile la nivel
local sunt foarte reduse,
urmare a lipsei de
activităţi economice, care,
din impozitul pe salarii, ar
fi putut să-şi constituie o
pondere însemnată a
veniturilor (localităţi
�sărace�). Dacă s-ar
aproba majorarea s-ar
ajunge la situaţia
paradoxală unde într-o
unitate administrativ-
teritorială săracă
impozitele pe clădiri şi
terenuri ar fi mai mari.
Altfel spus, după ce că
aceste localităţi au un grad
mare de sărăcie, vor avea
şi un grad mai mare de
impozitare.

Majorarea cu maximum 20%
a impozitelor şi taxelor locale
reprezintă opţiunea
autoritarilor locale, expresie
a autonomiei locale solicitate
de acestea
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138. Deciziile consiliilor locale şi
judeţene privind impozitele şi taxele
locale
Art.288.alin.(1)
(1) Consiliile locale şi judeţene adoptă
deciziile cu privire la stabilirea
impozitelor şi taxelor locale pentru un
an calendaristic până la data de 31
mai inclusiv, a anului calendaristic
precedent.

(1) Consiliile locale şi judeţene adoptă
deciziile cu privire la stabilirea
impozitelor şi taxelor locale pentru un an
calendaristic următor, până la 30
noiembrie inclusiv.
Autor: dl. deputat Dinu Gheorghe � PRM

Data de 31 mai, inclusiv, a
anului precedent este
incorect stabilită întrucât
impozitele încep să se
plătească încă din luna I-a
a anului în derulare.

Data de 31 mai a fost
solicitata de autorităţile
locale pentru pregătirea din
timp a bugetului pentru anul
fiscal următor.

139. Indexarea impozitelor şi taxelor
locale
Art.292.alin.(1)
(1) În cazul oricărui impozit sau taxe
locale care constă într-o anumită sumă
în lei sau care este stabilită pe baza
unei anumite sume în lei, sumele
respective se indexează anual pentru a
reflecta rata estimată a inflaţiei pentru
anul următor, dacă rata estimată a
inflaţiei depăşeşte 5%.

(1) În cazul oricărui impozit sau taxe
locale care constă într-o anumită sumă în
lei sau care este stabilită pe baza unei
anumite sume în lei, sumele respective se
indexează anual cu rata inflaţiei
prognozată pentru anul respectiv,
diminuată cu 5 puncte procentuale.

Autor: dl. deputat Tudor Mohora � PSD.

Redactare îmbunătăţită în
sensul precizării modului
concret în care se
stabileşte indexarea ca
diferenţă între rata
prognozată a inflaţiei şi
limita de 5% prevăzută a
nu se indexa.

Indexarea anuala se face cu
rata integrala a inflaţiei
estimate, nu cu cea diminuata
cu 5 puncte procentuale.

140. Art.292.alin.(2)
(2) Sumele indexate se iniţiază în
comun de Ministerul Finanţelor
Publice şi Ministerul Administraţiei şi
Internelor şi se aprobă prin hotărâre a
Guvernului, emisă până la data de 30
aprilie, inclusiv, a fiecărui an.

(2) Sumele indexate se stabilesc în comun
de Ministerul Finanţelor Publice şi
Ministerul Administraţiei şi Internelor şi
se aprobă prin hotărâre a Guvernului,
emisă până la data de 30 noiembrie a
fiecărui an pentru anul următor.
Autor: dl. deputat Dinu Gheorghe � PRM

Pentru o redactare mai
corectă şi pentru faptul că
data de 30 aprilie este
incorect stabilită, întrucât
plăţile privind impozitele
şi taxele locale încep cu
prima lună a fiecărui an.

Modificarea datei de 30
aprilie, fiind corelata cu
termenul de 31 mai de la art.
288. Sumele indexate sunt
cele ce vor fi aplicate in anul
următor adoptării hotărârii
Guvernului.
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