NOTĂ DE FUNDAMENTARE
la Hotărârea Guvernului privind faptele pentru care se înscriu informaţii în cazierul fiscal al
contribuabililor, potrivit legislaţiei în vigoare
Secţiunea 1
Titlul proiectului de act normativ
Hotărâre privind faptele pentru care se înscriu informaţii în cazierul fiscal al contribuabililor, potrivit
legislaţiei în vigoare
Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ
Promovarea acestei hotărâri este determinată de aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2015 privind
cazierul fiscal.
Faptele care se înscriu în cazierul fiscal al contribuabilului sunt prevăzute
în anexa la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei
Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului
fiscal aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 31/2003, cu modificările şi
completările ulterioare.
Astfel, în anexa la această hotărâre sunt enumerate faptele sancţionate de
legile financiare, vamale sau care privesc disciplina financiară, inclusiv
cele care privesc stabilirea şi gestionarea impozitelor şi taxelor, care se
înscriu în cazierul fiscal, cu trimitere concretă la articolul şi alineatul din
actul normativ care prevede fapta, precum şi sancţiunea pentru săvârşirea
acesteia.
Însă, de la apariţia Hotărârii Guvernului nr. 31/2003 şi până în prezent,
legislaţia care sancţionează încălcarea disciplinei fiscale, contabile şi
financiare a suferit o serie de modificări, astfel că o parte din faptele
sancţionate printr-un act normativ au fost actualizate şi preluate în alt act
normativ.
Astfel, sancţionarea faptelor pentru nerespectarea regimului produselor
accizabile nu se mai realizează în baza Codului de procedură fiscală
aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr.92/2003, cu modificările şi
completările ulterioare, ci a Codului fiscal aprobat prin Legea
nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, care conţine şi
1. Descrierea situaţiei
condiţiile care trebuie respectate de contribuabili pentru producerea şi
actuale
comercializarea acestor produse.
De asemenea, unele acte normative care se regăsesc în anexa la Hotărârea
Guvernului nr. 31/2003 au fost abrogate şi înlocuite cu altele, cum este
cazul legislaţiei în materia insolvenţei, Legea nr. 85/2006 privind
procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare fiind
abrogată de Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a
insolvenţei şi de insolvenţă.
În funcţie de situaţiile apărute în practică, au fost emise acte normative
noi care reglementează o serie de măsuri pentru prevenirea şi combaterea
evaziunii şi fraudei fiscale, cum este Legea nr.70/2015 pentru întărirea
disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, a cărei
nerespectare este sancţionată contravenţional, astfel de fapte neregăsinduse în Hotărârea Guvernului nr. 31/2003.
Legea nr.12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi
de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite, republicată,
sancţionează activităţile ilicite, a căror desfăşurare implică şi un
comportament fiscal neadecvat, însă faptele sancţionate în baza acestui
act normativ nu se regăsesc enumerate în anexa la Hotărârea Guvernului
nr. 31/2003 pentru a fi înscrise în cazierul fiscal.

2. Schimbări preconizate

Codul de procedură fiscală, aprobat prin Ordonanţa Guvernului
nr.92/2003, cu modificările şi completările ulterioare, este în vigoare până
la data de 31 decembrie 2015, urmând ca începând cu data de 1 ianuarie
2016 să se aplice prevederile Legii nr.207/2015, în cuprinsul căreia sunt
prevăzute fapte noi care sunt sancţionate contravenţional şi care trebuie să
se regăsească în cazierul fiscal.
Codul fiscal, aprobat prin Legea nr.571/2003 cu modificările şi
completările ulterioare, este în vigoare până la data de 31 decembrie
2015, urmând ca începând cu data de 1 ianuarie 2016 să se aplice
prevederile Legii nr.227/2015, în cuprinsul căreia sunt prevăzute fapte
noi care sunt sancţionate contravenţional şi care trebuie să se regăsească
în cazierul fiscal.
Ordonanţa Guvernului nr.75/2001 în aplicarea căreia a fost emisă
Hotărârea Guvernului nr.31/2003 a fost abrogată prin Ordonanţa
Guvernului nr.39/2015 privind cazierul fiscal.
Având în vedere principiile care au stat la baza modificărilor legislative
din domeniul organizării cazierului fiscal, concretizate prin aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.39/2015, respectiv de îmbunătăţire a
comportamentului fiscal al contribuabililor şi creştere a conformării
voluntare, de stabilire a unui cadru unitar şi coerent de organizare care să
permită orientarea activităţilor specifice de prevenire şi combatere a
evaziunii fiscale către contribuabilii cu risc fiscal ridicat, precum şi de
furnizare a informaţiilor fiscale necesare evidenţierii modului de
respectare a disciplinei financiare de către contribuabili, au fost analizate
şi inventariate actele normative care cuprind sancţiuni pentru
nerespectarea legilor fiscale, contabile, vamale şi a celor care privesc
disciplina financiară.
În sensul celor de mai sus, prin prezentul proiect de hotărâre se propune:
- introducerea în anexă a unor fapte noi faţă de cele care se regăsesc în
Hotărârea Guvernului nr. 31/2003, a căror săvârşire reflectă un
comportament fiscal inadecvat, fiind sancţionate penal în baza unor acte
normative, cum sunt: Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi
sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările
ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind
organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările
ulterioare şi Legea nr. 59/1934 asupra cecului, cu modificările și
completările ulterioare, a cărei nerespectare reprezintă o încălcare a
disciplinei financiare sau sancţionate contravenţional în baza unor acte
normative, cum sunt: Legea nr.12/1990 privind protejarea populaţiei
împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii
ilicite, Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi
sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de
prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu
modificările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.28/1999
privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat
electronice fiscale, cu modificările şi completările ulterioare, Legea
nr.70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de
încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea
sistemelor moderne de plată, Legea nr.145/2014 pentru stabilirea unor
măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol,
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor
măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor
procesate din cereale, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea
Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a

Codului vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare,
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.202/2008 privind punerea în
aplicare a sancţiunilor internaţionale - prin care România, în calitate de
stat membru al Uniunii Europene şi al Organizaţiei Naţiunilor Unite, a
creat cadrul juridic pentru punerea în aplicare la nivel naţional a
sancţiunilor internaţionale instituite de Consiliul de Securitate al
Organizaţiei Naţiunilor Unite şi de Uniunea Europeană în cadrul Politicii
externe şi de securitate comune - care au caracter obligatoriu, dar şi a
unor sancţiuni internaţionale care nu au caracter obligatoriu, stabilind
nivelul sancţiunilor pentru nerespectarea restricţiilor şi obligaţiilor
prevăzute în actele internaţionale;
- eliminarea unor fapte care, în prezent, se regăsesc în anexa la Hotărârea
Guvernului nr. 31/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi
funcţionarea cazierului fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
întrucât actele normative sau unele articole din acte normative care
prevedeau şi sancţionau faptele au fost abrogate, enumerând astfel: Legea
nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, abrogată prin Legea nr.
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,
art. 112 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj
şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările
ulterioare, art. 276 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al
României, cu modificările şi completările ulterioare, art. 303-304 din
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată,
astfel cum erau în vigoare până la abrogarea acestora prin Legea
nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul
penal, art. 43 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- introducerea în anexă a faptelor care, începând cu data de 1 ianuarie
2016, constituie contravenţii sau infracţiuni şi se sancţionează conform
prevederilor Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi ale
Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
- abrogarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 31/2003 privind
aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei
Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
Nu este cazul

3. Alte informaţii

Secţiunea a 3-a
Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ
1. Impactul
macroeconomic
11 Impactul asupra
mediului concurenţial şi
domeniului ajutoarelor de
stat
2. Impactul asupra
mediului de afaceri

Nu este cazul
Proiectul de act normativ nu creează distorsiuni ale mecanismelor
concurenţiale existente şi nu are impact asupra domeniului ajutoarelor de
stat.
Proiectul de act normativ nu are impact asupra mediului de afaceri

3. Impactul social

Nu este cazul

4. Impactul asupra
mediului

Prezentul proiect de act normativ nu are impact asupra mediului

5. Alte informaţii

Nu au fost identificate.

Secţiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent,
cât şi pe termen lung (pe 5 ani)
- mil. lei Următorii 4 ani
Media pe 5 ani
Indicatori
Anul curent 2015
2016
2017
2018
2019
1
2
3
4
5
6
7
1.Modificări ale
veniturilor bugetare,
din care:
a) buget de stat, din
acesta:
(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit
b) bugete locale:
(i) impozit pe profit
c) bugetul
asigurărilor sociale de
stat:
(i) contribuţii de
asigurări
2. Modificări ale
cheltuielilor bugetare,
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din
acesta:
(i) cheltuieli de
personal
(ii) bunuri şi servicii
b) bugete locale:
(i) cheltuieli de
personal
(ii) bunuri şi servicii
c) bugetul
asigurărilor sociale de
stat:
(i) cheltuieli de
personal
(ii) bunuri şi servicii
3. Impact financiar,
plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru
acoperirea creşterii
cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a
compensa reducerea
veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate
privind
fundamentarea
veniturilor
şi/sau
cheltuielilor bugetare
7. Alte informaţii

Secţiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1.
Măsuri
normative
necesare pentru aplicarea
prevederilor proiectului
de act normativ:
a) acte normative în Abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 31/2003 privind aprobarea Normelor
vigoare
ce
vor
fi metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001
modificate sau abrogate ca privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal.
urmare a intrării în
vigoare a proiectului de
act normativ;
b) acte normative ce
urmează a fi elaborate în
vederea
implementării
noilor dispoziţii
1^1.
Compatibilitatea Nu este cazul
proiectului
de
act
normativ cu legislaţia în
domeniul
achiziţiilor
publice
a)
Impact legislativ –
prevederi de modificare şi
completare a cadrului
normativ în domeniul
achiziţiilor
publice,
prevederi derogatorii
b) Norme cu impact la
nivel operaţional/tehnicsisteme
electronice
utilizate în desfăşurarea
procedurilor de achiziţie
publică,
unităţi
centralizate de achiziţii
publice,
structură
organizatorică internă a
autorităţilor contractante
2)Conformitatea
proiectului
de
act
normativ cu legislaţia
Prevederile proiectului sunt conforme cu acquis-ul comunitar.
comunitară
în
cazul
proiectelor ce transpun
prevederi comunitare
3)Măsuri
normative
necesare aplicării directe a Nu este cazul.
actelor
normative
comunitare
4) Hotărâri ale Curţii de Modificările legislative nu contravin jurisprudenţei Curţii de Justiţie a
Justiţie
a
Uniunii Uniunii Europene.
Europene
5) Alte acte normative
şi/sau documente
Nu este cazul.
internaţionale din care
decurg angajamente

Nu este cazul.

6) Alte informaţii

Secţiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1)
Informaţii
privind
procesul de consultare cu În procesul de elaborare a proiectului de act normativ au fost îndeplinite
organizaţii neguvernamen- procedurile prevăzute de Legea nr.52/2003 privind transparenţa
tale, institute de cercetare şi decizională, cu modificările şi completările ulterioare.
alte organisme implicate
2) Fundamentarea alegerii
organizaţiilor cu care a
avut
loc
consultarea,
Nu este cazul
precum şi a modului în
care activitatea acestor
organizaţii este legată de
obiectul proiectului de act
normativ
3) Consultările organizate
cu
autorităţile
administraţiei
publice
locale, în situaţia în care
proiectul de act normativ
are ca obiect activităţi ale
acestor
autorităţi,
în
condiţiile
Hotărârii
Guvernului nr. 521/2005
privind
procedura
de
consultare a structurilor
asociative ale autorităţilor
administraţiei
publice
locale
la
elaborarea
proiectelor
de
acte
normative

Nu este cazul

4)Consultările desfăşurate
în
cadrul
consiliilor
interministeriale,
în
conformitate cu prevederile
Hotărârii Guvernului nr. Nu este cazul.
750/2005
privind
constituirea
consiliilor
interministeriale
permanente
5)
Informaţii
avizarea de către:

privind

a) Consiliul Legislativ

Proiectul de act normativ se avizează de către Consiliul Legislativ.

b) Consiliul Suprem de Nu este cazul
Apărare a Ţării
Proiectul de act normativ se avizează de către Consiliul Economic şi
c) Consiliul Economic şi
Social.
Social
d) Consiliul Concurenţei

Nu este cazul

e) Curtea de Conturi
6) Alte informaţii

Nu este cazul.
Nu este cazul.

Secţiunea a 7-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ
1) Informarea societăţii
civile
cu privire
la
necesitatea
elaborării
proiectului
de
act
normativ
2) Informarea societăţii
civile
cu privire
la
eventualul impact asupra
mediului
în
urma
implementarii proiectului
de act normativ, precum şi
efectele asupra sănătăţii şi
securităţii cetăţenilor sau
diversităţii biologice
3) Alte informaţii

Proiectul de act normativ se publică pe site-ul Ministerului Finanţelor
Publice şi este dezbătut în cadrul Comisiei de Dialog Social la care
participă reprezentanţi ai organismelor interesate.

Nu este cazul.

Nu este cazul.
Secţiunea a 8-a
Măsuri de implementare

1) Măsurile de punere în
aplicare a proiectului de
act normativ de către
autorităţile administraţiei
publice centrale şi/sau Nu este cazul
locale – înfiinţarea unor
noi
organisme
sau
extinderea competenţelor
instituţiilor existente
Nu este cazul
2) Alte informaţii
Având în vedere cele prezentate, a fost elaborat proiectul hotărârii Guvernului privind faptele pentru
care se înscriu informaţii în cazierul fiscal al contribuabililor, potrivit legislaţiei în vigoare, pe care îl
supunem spre aprobare.
MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE,
ANCA DANA DRAGU
AVIZĂM FAVORABIL
MINISTRUL JUSTIŢIEI
RALUCA ALEXANDRA PRUNĂ

