NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1
Titlul proiectului de act normativ
Ordonanţă de urgenţă
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal

Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ
Promovarea acestui act normativ este determinată de necesitatea completării legislaţiei actuale
cu reguli fiscale pentru contribuabilii care aplică Standardele Internaţionale de Raportare Financiară
începând cu data de 01.01.2012, precum şi de:
necesitatea clarificării tratamentului fiscal aplicabil contribuabililor declaraţi inactivi şi celor a
căror înregistrare în scopuri de TVA a fost anulată,
necesitatea implementării unor măsuri de anulare a înregistrării în scopuri de TVA a
contribuabililor în cazuri justificate, pentru a reduce numărul foarte mare al persoanelor înregistrate în
scopuri de TVA, dar care ori nu desfăşoară nicio activitate, ori nu depun deconturi de TVA la termenele
prevăzute de lege,
necesitatea acordării deductibilităţii limitate în cazul cheltuielilor privind combustibilul pentru
vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane, cu
anumite excepţii prevăzute de lege,
necesitatea alinierii la acquis-ul comunitar a prevederilor naţionale referitoare la taxarea inversă
pentru deşeuri în vederea diminuării fenomenelor de evaziune fiscală,
necesitatea reglementării unui sistem simplificat de impunere a veniturilor realizate de către
persoanele fizice - proprietari de camere închiriate în scop turistic,
întrucât se impune revizuirea sistemului actual de impunere a veniturilor obţinute de persoanele
fizice din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal, în sensul simplificării acestuia,
necesitatea simplificării şi unificării legislaţiei şi administrării contribuţiilor sociale obligatorii
datorate de persoanele fizice,
necesitatea eliminării dificultăţilor de natură tehnică apărute în aplicarea actului normativ supus
modificării şi completării.

A. Titlul I „Dispoziţii generale”
Art. 11 alin. (11) şi (12) prevăd în prezent că tranzacţiile efectuate
de un contribuabil inactiv şi cu un contribuabil inactiv nu sunt luate în
considerare. Datorită dificultăţilor practice de aplicare, este necesară
clarificarea acestor prevederi.
1. Descrierea situaţiei actuale

B. Titlul II „Impozitul pe profit”
B1. În contextul implementării Standardelor Internaţionale de
Raportare Financiară (IFRS) de către instituţiile de credit începând cu
anul 2012 există prevederi în Codul fiscal care le devin aplicabile, dar
au fost identificate şi situaţii pentru care se impune modificarea şi
completarea legislaţiei fiscale actuale pentru a stabili regimul fiscal al
acestora.
De asemenea, sunt propuse şi modificări privind simplificarea

modalităţii de determinarea a valorii fiscale pentru titlurile de
participare, precum şi regimul fiscal al unor cheltuieli specifice.
1. Urmare a implementării IFRS ca bază a contabilităţii,
instituţiile de credit vor trebui să reflecte diferenţele dintre tratamentul
contabil conform reglementărilor contabile actuale şi tratamentul
prevăzut de IFRS, pentru soldurile elementelor de activ şi pasiv
existente la 31.12.2011.
Prin urmare este necesară introducerea în Codul fiscal a unor
reguli privind tratamentul fiscal al elementelor generate de retratare.
2. Regimul fiscal al diferenţelor favorabile/nefavorabile de
valoare a titlurilor de participare şi a obligaţiunilor emise pe termen
lung rezultate din evaluarea acestora
Potrivit dispoziţiilor art. 20 lit. b) şi art. 21 alin. (4) lit. h) din
Codul fiscal, diferenţele favorabile/nefavorabile de valoare a titlurilor
de participare rezultate din evaluarea titlurilor de participare şi a
obligaţiunilor emise pe termen lung, efectuată potrivit reglementărilor
contabile, reprezintă venituri neimpozabile/cheltuieli nedeductibile la
momentul înregistrării lor în evidenţa contabilă.
Acestea sunt impozabile/deductibile la data transmiterii cu titlu
gratuit, a cesionării, a retragerii, a lichidării investiţiilor financiare,
precum şi la data retragerii capitalului social la persoana juridică la
care se deţin titlurile de participare.
3. Regimul fiscal al cheltuielilor în favoarea acţionarilor
Potrivit dispoziţiilor art. 21 alin. (4) lit. e) din Codul fiscal şi a
punctului 43 din Normele metodologice, sunt considerate cheltuieli în
favoarea participanţilor, cheltuielile reprezentând diferenţa dintre
preţul de piaţă şi preţul de cumpărare preferenţial, în cazul tranzacţiilor
cu acţiuni efectuate în cadrul sistemului stock options plan, precum şi
cheltuielile cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii
acordate salariaţilor.
Totodată, în ceea ce priveşte impozitarea acestor sume la
persoana fizică, potrivit art. 55 alin. (4) lit. p) din Titlul III –
˝Impozitul pe venit˝, nu sunt incluse în veniturile salariale şi nu sunt
impozabile, avantajele sub forma dreptului la stock options plan, la
momentul acordării şi la momentul exercitării acestora.
Pentru situaţia în care angajatorul acordă beneficii angajaţilor sub
forma plăţilor de instrumente de capitaluri proprii decontate în acţiuni
proprii care nu se încadreaza în sistemul stock options plan, acestea
sunt asimilate salariilor şi impozitate la persoana fizică potrivit art. 55
din Codul fiscal.
Prin urmare, în această situaţie se constată o dublă impunere
având în vedere că acestea sunt impozitate atât la persoana juridică
(cheltuieli nedeductibile) cât şi la persoana fizică (venituri
impozabile).
4. Regimul fiscal al provizioanelor specifice, constituite potrivit
legilor de organizare şi funcţionare, de către instituţiile de credit
Potrivit dispoziţiilor art. 22 lit. d) din Codul fiscal sunt
deductibile la calculul profitului impozabil provizioanele specifice,
constituite potrivit legilor de organizare şi funcţionare, de către
instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare înscrise în
Registrul general ţinut de Banca Naţională a României, precum şi
provizioanele specifice constituite de alte persoane juridice similare.
5. Regimul fiscal al reevaluării imobilizărilor necorporale
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Potrivit prevederilor actuale, imobilizările necorporale nu se
reevaluează la valoarea justă.
Potrivit reglementărilor IFRS aplicabile instituţiilor de credit
începând cu 01.01.2012, pentru imobilizările necorporale există
posibilitatea de opţiune pentru reevaluarea acestora, astfel fiind
necesară introducerea în Codul fiscal a unor prevederi referitoare la
regimul fiscal aplicabil reevaluării imobilizărilor necorporale.
6. Regimul fiscal al evaluării investiţiilor imobiliare la valoarea
justă
Potrivit reglementărilor IFRS aplicabile instituţiilor de credit
începând cu 01.01.2012, există o categorie specială de imobilizări
corporale şi anume "Investiţiile imobiliare", pentru care diferenţele
pozitive/negative dintre valoarea justă şi valoarea contabilă se
înregistrează direct în conturile de venituri şi cheltuieli.
Prin urmare, este necesară introducerea în Codul fiscal a unor
prevederi referitoare la regimul fiscal aplicabil evaluării investiţiilor
imobiliare la valoarea justă.
7. Regimul fiscal al reclasificării activelor
Potrivit prevederilor actuale, pentru situaţia în care asupra
imobilizărilor corporale se efectuează modernizări în perspectiva
vânzării, acestea sunt reclasificate în categoria stocurilor.
Potrivit reglementărilor IFRS aplicabile instituţiilor de credit
începând cu 01.01.2012, activele deţinute iniţial ca imobilizări
corporale pentru activitatea proprie, pot fi transferate în categoria
active imobilizate deţinute în vederea vânzării şi reclasificate ulterior
în categoria imobilizări corporale deţinute pentru activitatea proprie.
Prin urmare, este necesară introducerea în Codul fiscal a unor
prevederi referitoare la regimul fiscal aplicabil acestor situaţii.
8. Regimul fiscal al impozitului pe profit amânat
Impozitului pe profit amânat se înregistrează pentru diferenţele
temporare dintre tratamentul contabil şi cel fiscal al
activelor/datoriilor.
Evidenţierea acestor diferenţe este specifică IFRS fiind necesară,
astfel, introducerea în Codul fiscal a unor prevederi referitoare la
regimul fiscal aplicabil veniturilor şi cheltuielilor generate de aceste
diferenţe.
9. Reglementarea aspectelor privind tratamentul fiscal aplicabil
cheltuielilor reprezentând valoarea fiscală rămasă neamortizată, pentru
situaţia în care se înlocuiesc părţi componente ale mijloacelor fixe
amortizabile/imobilizărilor necorporale.
Este necesară introducerea în Codul fiscal a unor prevederi
referitoare la regimul fiscal aplicabil valorii fiscale rămasă
neamortizată pentru această situaţie.
10. Regimul fiscal al cheltuielilor generate de restituirea
subvenţiilor guvernamentale
În contextul în care au fost identificate situaţii în care, urmare a
neîndeplinirii condiţiilor asumate, persoanele juridice sunt obligate la
restituirea subvenţiilor primite, este necesară introducerea în Codul
fiscal a unor prevederi referitoare la regimul fiscal aplicabil
cheltuielilor generate de restituirea acestora.
11. Plăţile anticipate trimestriale se determină în sumă de o
pătrime din impozitul pe profit aferent anului precedent fără a fi
influenţat de scutiri sau alte facilităţi fiscale acordate, actualizat cu
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indicele preţurilor de consum.
B2. La determinarea impozitului pe profit, în perioada 1 ianuarie
2011 – 31 decembrie 2011, cheltuielile privind combustibilul pentru
vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv pentru
transportul rutier de persoane, cu anumite excepţii prevăzute de lege,
au reprezentat cheltuieli nedeductibile.
B3. Persoanele juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă cu
lichidare, potrivit legii, au obligaţia să depună declaraţia anuală de
impozit pe profit şi să plătească impozitul până la data depunerii
situaţiilor financiare la registrul unde a fost înregistrată, conform legii,
înfiinţarea acestora.
C. Titlul III „Impozitul pe venit”
C1. Sunt neimpozabile veniturile realizate din transferul
bunurilor mobile din patrimoniul personal, valorificate prin centrele de
colectare, în vederea dezmembrării care fac obiectul Programelor
naţionale finanţate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice.
C2. La determinarea impozitului pe venit, în perioada 1 ianuarie
2011 – 31 decembrie 2011, cheltuielile privind combustibilul pentru
vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv pentru
transportul rutier de persoane, cu anumite excepţii prevăzute de lege,
reprezintă cheltuieli nedeductibile.
C3. Direcţiile generale ale finanţelor publice teritoriale au
obligaţia stabilirii Nomenclatorului activităţilor independente pentru
care venitul net se poate determina pe baza de normelor anuale de
venit, precum şi de a le publica anual, în cursul trimestrului IV al
anului anterior celui în care urmează a se aplica.
C4.Contribuabilii care desfăşoară activităţi pentru care venitul net
anual se determină pe baza normelor de venit, nu au obligaţia să
organizeze şi să conducă contabilitate în partidă simplă pentru
activitatea respectivă.
C5. În cazul contribuabililor care realizează venituri comerciale
venitul net anual se poate determina pe baza normelor de venit de la
locul desfăşurării activităţii. Contribuabilii pot opta pentru
determinarea venitului net în sistem real potrivit prevederilor art.48
din Codul fiscal.
C6. Potrivit dispoziţiilor art. 53 din Codul fiscal, contribuabilii
care realizează venituri din activităţi independente au obligaţia să
efectueze plăţi anticipate în contul impozitului anual datorat la bugetul
de stat, cu excepţia veniturilor prevăzute la art.52, pentru care plata
anticipată se efectuează prin reţinere la sursă, sau pentru care
impozitul este final potrivit prevederilor art.521.
C7. Potrivit dispoziţiilor art. 61 din Codul fiscal, veniturile din
cedarea folosinţei bunurilor sunt veniturile în bani şi/sau în natură,
provenind din cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile, obţinute
de către proprietar, uzufructuar sau alt deţinător legal, altele decât
veniturile din activităţi independente.
Venitul net din cedarea folosinţei bunurilor se stabileşte prin
deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea
cotei de 25% asupra venitului brut, sau în sistem real, pe baza datelor
din contabilitatea în partidă simplă, prin exercitarea opţiunii de către
contribuabil.
Contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinţei
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bunurilor pe parcursul unui an, cu excepţia veniturilor din arendare,
datorează plăţi anticipate în contul impozitului pe venit către bugetul
de stat, potrivit prevederilor art.82 din Codul fiscal.
Impozitul anual datorat se stabileşte de către organul fiscal
competent pe baza declaraţiei privind venitul realizat, prin aplicarea
cotei de 16% asupra venitului net anual impozabil.
C8. Veniturile obţinute de contribuabilii persoane fizice din
arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal reprezintă
venituri din cedarea folosinţei bunurilor. Determinarea venitului net
din cedarea folosinţei bunurilor se stabileşte prin deducerea din venitul
brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra
venitului brut, iar impozitul anual datorat se stabileşte de către organul
fiscal competent, pe baza declaraţiei privind veniturile realizate, prin
aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual impozabil.
Pentru veniturile din arendare, nu se fac plăţi anticipate în cursul
anului.
Contribuabilii pot opta pentru determinarea venitului net în
sistem real potrivit prevederilor art.48 din Codul fiscal.
C9. Pentru veniturile băneşti din activităţile agricole menţionate
la lit.d) a art.71 realizate din valorificarea produselor agricole obţinute
după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate
privată sau luate în arendă, către unităţi specializate pentru colectare,
unităţi de procesare industrială ori către alte unităţi, pentru utilizare ca
atare impozitul se calculează prin reţinere la sursă, prin aplicarea cotei
de 2% asupra valorii produselor livrate, impozitul fiind final.
C10. Contribuabilii care desfăşoară activităţi agricole pentru care
venitul net anual se determină pe baza normelor de venit, nu au
obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitate în partidă simplă
pentru activitatea respectivă.
D. Titlul VI „Taxa pe valoarea adăugată”
D1. În prezent nu se deduce taxa pe valoarea adăugată pentru
achiziţia de autoturisme şi combustibil destinat funcţionării acestora,
altele decât cele utilizate exclusiv pentru activităţi economice. Măsura
se aplică ca urmare a consultării Comitetutului TVA de către
România;
D2. Analiza efectuatã în 2010 a demonstrat cã aproape 380.000 de
contribuabili erau înregistraţi ca plãtitori de TVA deşi se aflau sub
plafonul de la care înregistrarea în scopuri de TVA devine obligatorie.
Acest numãr mare de contribuabili reprezintă peste 60% din
contribuabili dar contribuie cu numai 1,3% din totalul veniturilor
fiscale. În schimb, contribuabilii cu o cifră de afaceri de peste 100.000
de Euro plătesc aproape 97% din impozitele şi taxele principale (TVA
şi impozitul pe venit). Între aceste două extreme, aproape 100.000 de
persoane fizice sau juridice cu cifrã de afaceri peste plafonul de
înregistrare în scopuri de TVA dar sub 100.000 de Euro contribuie cu
doar 1,7% la veniturile din impozitele şi taxele principale. În prezent
este posibilă anularea înregsitrării în scopuri de TVA a unui
contribuabil numai în situaţia în care este declarat inactiv de către
ANAF, sau îşi suspendă activitatea la registrul comerţului. Deoarece sa constatat că un număr mare de contribuabilii care au o cifră de
afaceri sub 100.000 euro depun deconturi de TVA pe zero, fără a
declara achiziţii sau vânzări, sau nu depun deconturi de TVA, deşi
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depun alte declaraţii, se impune necesitatea reglementării prin lege a
posibilităţii autorităţii fiscale de a anula înregistrarea în scopuri de
TVA în aceste situaţii.
D3. Contribuabilii care sunt înregistraţi în scopuri de TVA dar care
nu au depăşit în anul precedent plafonul de scutire de 119.000 lei, pot
solicita scoaterea din evidenţă şi aplicarea regimului special de scutire
prevăzut de art. 152 din Codul fiscal, numai la începutul fiecărui an,
până pe data de 20 ianuarie. De asemenea aceşti contribuabili sunt
obligaţi să restituie la bugetul de stat taxa dedusă pentru bunurile din
stoc şi bunurile de capital pe care le deţin la momentul scoaterii din
evidenţă. Pentru a impulsiona solicitarea voluntară a contribuabililor
de scoatere din evidenţă pentru nedepăşirea plafonului de scutire în
anul precedent, se impun măsuri de stimulare şi de a crea cadrul legal
pentru a avea posibilitatea să solicite pe tot parcursul anului scoaterea
din evidenţă.
D4. Contribuabilii care realizează operaţiuni intracomunitare
trebuie să solicite înregistrarea în Registrul operatorilor
intracomunitari. În vederea înregistrării asociaţii trebuie să prezinte
cazierul judiciar. Deoarece în prezent legea nu distinge, orice asociat,
oricât de nesemnificativ, trebuie să prezinte acest cazier judiciar. Din
acest motiv au fost semnalate de către contribuabili multe situaţii în
care se aflau în imposibilitatea de a se înregistra în Registrul
operatorilor intracomunitari datorită unor asociaţi nesemnficiativi care
ori nu puteau să mai fie găsiţi, ori nu doreau să solicite cazierul
judiciar. Prin urmare se impune modificarea prevederilor legale pentru
a remedia aceste deficienţe.
D5. Articolul 160 din Codul fiscal prevede aplicarea taxării inverse
pentru o serie de deşeuri industriale reciclabile şi pentru produsele
rezultate din prelucrarea acestora, fiind aceleaşi produse care au fost
prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001, privind
gestionarea deşeurilor industriale reciclabile. Având în vedere că
Directiva 2006/112/CE permite aplicarea taxării inverse şi pentru alte
categorii de deşeuri, în vederea diminuării fenomenului de evaziune
fiscală care se manifestă în acest domeniu se impune extinderea sferei
de aplicare a taxării inverse în limitele prevăzute de directivă.
E. Titlul VII „Accize şi alte taxe speciale”
E1. Termenul de plată pentru destinatarii înregistraţi este de până
la 25 ale lunii următoare celei în care intervine exigibilitatea accizelor,
exigibilitatea accizelor fiind momentul primirii produselor de către
destinatarii înregistraţi.
În practică, s-a observat că este necesar a devansa acest termen
întrucât destinatarii înregistraţi primesc produse accizabile în regim
suspensiv de la plata accizelor, fără a avea dreptul de a le deţine sau
expedia în acest regim fiscal.
E2. Potrivit perioadei de tranziţie acordate României, prevăzută în
Tratatul de aderare la Uniunea Europeană, România trebuie să atingă
nivelul accizelor pentru motorină în anul 2013. Acest nivel este de
391,000 euro/tonă, respectiv 330,395 euro/1.000 litri.
În prezent, nivelul accizelor pentru motorină este de 358 euro/tonă,
respectiv 302,51 euro/1.000 litri.
E3. În Codul fiscal sunt prevăzute nivelurile accizelor pentru
sortimente de cafea doar până la sfârşitul anului 2011, fără a se preciza
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nivelurile aplicabile acestor produse şi în anul 2012.
Nivelurile accizelor pentru sortimentele de cafea aplicabile în anul
2011 sunt următoarele:
- cafea verde – 153 euro/tonă;
- cafea prăjită, inclusiv cu înlocuitori – 225 euro/tonă;
- cafea solubilă – 900 euro/tonă.
F. Titlul IX „Impozite şi taxe locale”
F1. În prezent, potrivit prevederilor Codului fiscal, valoarea
impozabilă a unei clădiri care a fost reevaluată, conform
reglementărilor contabile, o constituie valoarea contabilă rezultată în
urma reevaluării, valoare care a fost înregistrată ca atare în
contabilitatea proprietarului - persoană juridică.
F2. În prezent nu se acordă scutire de impozit pe clădiri pentru
clădirile aflate în proprietatea privată a statului concesionate,
închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, instituţiilor
publice finanţate de la bugetul general consolidat.
G. Titlul IX2 „Contribuţii sociale obligatorii”
G1. Începând cu anul 2011 s-au preluat în Codul fiscal
contribuţiile sociale obligatorii pentru persoanele care realizează
venituri din salarii şi asimilate salariilor.
G2. Totodată persoanele care realizeză venituri de natură
profesională prevăzute la art. III din O.U.G. 58/2010 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi
alte măsuri financiar-fiscale cu modificările ulterioare, precum şi
persoanele care realizează venituri din pensii ce depăşesc 740 lei au
fost preluate doar cu titlu enumerativ, ca temei legal de cuprindere a
acestora în declaraţia 112.
G3. Între elementele care constituie baza de calcul a contribuţiilor
şi excepţiile specifice fiecărei contribuţii nu există o compatibilitate
deplină, ceea ce a condus la instituirea unor excepţii la excepţiile
specifice respective.
G4. De asemenea, există neconcordanţe între prevederile din
legislaţia specifică şi cele din Codul fiscal, precum ajutoarele acordate
personalului militar la trecerea în rezervă sau în retragere şi alocaţia de
hrană, în sensul că nu au fost avute în vedere de legea fiscală.
G5. Avantajele de natură salarială prevăzute ca excepţii generale
de la baza de calcul nu sunt în concordanţă cu tratamentul fiscal de la
Titlul III - Impozitul pe venit.

2. Schimbări preconizate

A. Titlul I „Dispoziţii generale”
Art. 11 alin. (11) şi (12) se modifică în sensul că, în situaţia
contribuabililor inactivi aceştia nu vor avea dreptul să deducă
cheltuielile şi taxa pe valoarea adăugată aferentă unor operaţiuni
realizate pe perioada de inactivitate, dar vor avea obligaţia de plată a
oricărui impozit prevăzut de Codul fiscal pe aceeaşi perioadă. Măsura
are ca rol în primul rând clarificarea tratamentului fiscal aplicabil
pentru contribuabilii inactivi, iar în al doilea rând constrângerea
acestor contribuabili prin măsuri fiscale sancţionatorii pentru a nu
desfăşura activităţi economice în perioada de inactivitate. De
asemenea, s-a prevăzut că beneficiarii care cumpără bunuri/servicii de
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la un contribuabil inactiv, nu vor avea drept de deducere a cheltuielor
şi a TVA. Măsura are acelaşi rol, de a constrânge mediul de afaceri să
nu aibă relaţii comerciale cu contribuabili declaraţi inactivi, al căror
risc fiscal este foarte crescut.
La art .11 s-au mai adăugat alin. (13) şi (14), care reglementează
faptul că persoanele impozabile pentru care autoritatea fiscală a anulat
înregistrarea în scopuri de TVA, nu vor avea dreptul să deducă taxa
aferentă achiziţiilor de bunuri /servicii, dar vor avea obligaţia de plată
a TVA în situaţia în care desfăşoară activităţi economice în perioada în
care nu sunt înregistraţi în scopuri de TVA. De asemenea, beneficiarii
care cumpără bunuri/servicii de la aceşti contribuabili, nu vor avea
posibilitatea deducerii TVA.
B. Titlul II „Impozitul pe profit”
B1.
1.Reguli fiscale pentru elementele provenite din retratare la
momentul conversiei la Standardele Internaţionale de Raportare
Financiară, pentru determinarea profitului impozabil al anului 2012
Regimul fiscal propus:
a) Pentru sumele înregistrate în rezultatul reportat din provizioane
specifice urmare a implementării Standardelor Internaţionale de
Raportare Financiară ca bază a contabilităţii se aplică următorul
tratament fiscal:
- sumele înregistrate în soldul creditor al contului rezultatul
reportat din provizioane specifice reprezentând diferenţele dintre
valoarea provizioanelor specifice determinate la data de
31.12.2011 potrivit Regulamentului BNR nr.3/2009 şi ajustările
pentru depreciere, evidenţiate la data de 01.01.2012 potrivit
Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, aferente
elementelor pentru care au fost constituite respectivele
provizioane specifice sunt tratate ca rezerve, acestea urmând să
fie impozitate potrivit art. 22 alin.(5);
- sumele înregistrate în soldul debitor al contului rezultatul reportat
din provizioane specifice reprezentând diferenţele dintre
valoarea provizioanelor specifice determinate la data de
31.12.2011 potrivit Regulamentului BNR nr.3/2009 şi ajustările
pentru depreciere, evidenţiate la data de 01.01.2012 potrivit
Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, aferente
elementelor pentru care au fost constituite respectivele
provizioane specifice reprezintă elemente similare cheltuielilor,
care sunt deduse eşalonat, în tranşe egale, pe o perioadă de 3 ani;
b) Pentru sumele înregistrate în rezultatul reportat provenit din
actualizarea la inflaţie urmare a implementării Standardelor
Internaţionale de Raportare Financiară ca bază a contabilităţii, se
aplică următorul tratament fiscal:
- sumele nete înregistrate în creditul contului rezultatul reportat
din actualizarea cu rata inflaţiei a mijloacelor fixe amortizabile şi
a terenurilor sunt tratate ca rezerve cu condiţia evidenţierii întrun analitic distinct a acestor sume, acestea urmând să fie
impozitate potrivit art. 22 alin.(5);
- sumele înregistrate în creditul contului rezultatul reportat din
actualizarea cu rata inflaţiei a activelor, cu excepţia actualizării
cu rata inflaţiei a mijloacelor fixe amortizabile şi a terenurilor,
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nu reprezintă elemente similare veniturilor;
- sumele înregistrate în debitul contului rezultatul reportat din
actualizarea cu rata inflaţiei a pasivelor, cu excepţia actualizării
cu rata inflaţiei a amortizării mijloacelor fixe, nu reprezintă
elemente similare cheltuielilor.
c) Pentru sumele înregistrate în rezultatul reportat provenit din alte
ajustări, urmare a implementării Standardelor Internaţionale de
Raportare Financiară ca bază a contabilităţii, cu excepţia sumelor care
provin din provizioane specifice şi a sumelor care provin din
actualizarea cu rata inflaţiei, se aplică următorul tratament fiscal:
- sumele care provin din anularea unor cheltuieli pentru care s-a
acordat deducere reprezintă elemente similare veniturilor;
- sumele care reprezintă elemente de natura veniturilor
înregistrate suplimentar, potrivit Standardelor Internaţionale de
Raportare Financiară, reprezintă elemente similare veniturilor;
- sumele care reprezintă elemente de natura cheltuielilor
înregistrate suplimentar, potrivit Standardelor Internaţionale de
Raportare Financiară, sunt considerate elemente similare
cheltuielilor numai dacă acestea sunt deductibile în conformitate
cu prevederile art. 21;
- sumele care provin din anularea unor cheltuieli pentru care nu
s-a acordat deducere nu reprezintă elemente similare veniturilor;
- sumele care provin din anularea unor venituri care au
reprezentat venituri neimpozabile nu reprezintă elemente
similare cheltuielilor.
d) În cazul în care, în rezultatul reportat provenit din alte ajustări,
urmare a implementării Standardelor Internaţionale de Raportare
Financiară ca bază a contabilităţii, se înregistrează sume care provin
din retratarea unor provizioane, altele decât cele prevăzute la lit.a),
sumele care provin din anularea provizioanelor care au reprezentat
cheltuieli nedeductibile nu reprezintă elemente similare veniturilor iar
sumele rezultate din introducerea provizioanelor conform Standardelor
Internaţionale de Raportare Financiară nu reprezintă elemente similare
cheltuielilor.”
2. Având în vedere volumul semnificativ al investiţiilor de
trezorerie în scop de tranzacţionare existent la nivelul instituţiilor de
credit, pentru simplificarea modalităţii de determinare a profitului
impozabil, au fost modificate prevederile art. 20 lit. b) şi abrogate
prevederile art. 21 alin. (4) lit. h) din Codul fiscal, în sensul că,
diferenţele favorabile/nefavorabile de valoare a titlurilor de participare
rezultate din evaluarea titlurilor de participare şi a obligaţiunilor emise
pe termen lung, au fost excluse din categoria veniturilor neimpozabile,
respectiv a cheltuielilor nedeductibile. Prin urmare, aceste diferenţe
favorabile/nefavorabile de valoare sunt impozabile/deductibile la
momentul înregistrării acestora în evidenţa contabilă.
3. Reglementarea aspectelor privind tratamentul fiscal aplicabil
cheltuielilor cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii
acordate salariaţilor, urmărind corelarea prevederilor privind
impunerea la nivelul persoanei juridice cu cele privind impunerea la
persoana fizică beneficiară.
Astfel, au fost introduse prevederi potrivit cărora, cheltuielile cu
remunerarea în instrumente de capitaluri proprii acordate salariaţilor
sunt deductibile la determinarea profitului impozabil, numai dacă sunt
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impozitate la angajat, conform titlului III.
4. Începând cu data de 1 ianuarie 2012 potrivit Ordinului 27/2010
pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele
Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de
credit, emis de Banca Naţională a României, instituţiile de credit vor
întocmi situaţii financiare anuale individuale în conformitate cu
Standardele Internaţionale de Raportare Financiară şi, prin urmare,
începând cu această dată, provizioanele specifice constituite şi
înregistrate în contabilitate vor fi cele determinate potrivit
Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară.
De asemenea, în scopul menţinerii politicii prudente în ceea ce
priveşte solvabilitatea băncilor în contextul aplicării noului tratament
contabil, potrivit reglementărilor BNR, instituţiile de credit vor efectua
şi ajustări de natură prudenţială (filtre prudenţiale) elaborate de BNR.
În acest context a fost necesară reformularea prevederilor actuale
referitoare la deducerea provizioanelor şi introducerea în Codul fiscal
a unor prevederi noi care să reglementeze regimul fiscal al
provizioanelor specifice de risc de credit constituite de către instituţiile
de credit, astfel:
- provizioanele specifice, constituite de instituţiile financiare
nebancare înscrise în Registrul general ţinut de Banca Naţională
a României, de instituţiile de plată persoane juridice române care
acordă credite legate de serviciile de plată, de instituţiile
emitente de monedă electronică, persoane juridice române, care
acordă credite legate de serviciile de plată, precum şi
provizioanele specifice constituite de alte persoane juridice,
potrivit legilor de organizare şi funcţionare, sunt deductibile la
determinarea profitului impozabil;
- pentru persoanele juridice române şi sucursalele din România
ale instituţiilor de credit din state terţe, sunt deductibile la
determinarea profitului impozabil ajustările pentru depreciere
aferente creditelor şi plasamentelor, înregistrate potrivit
Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară şi sumele
suplimentare
(filtrele
prudenţiale) constituite
potrivit
reglementărilor emise de Banca Naţională a României;
- pentru sucursalele din România ale băncilor nerezidente din
state membre UE, sunt deductibile ajustările pentru depreciere
aferente creditelor şi plasamentelor înregistrate, potrivit
Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, deoarece
constituirea sumelor suplimentare (filtrele prudenţiale) potrivit
reglementărilor emise de Banca Naţională a României nu este
obligatorie pentru sucursalele din România ale băncilor
nerezidente din state membre UE.
5. Reglementarea aspectelor privind tratamentul fiscal aplicabil
reevaluării imobilizărilor necorporale prin introducerea de reguli de
impozitare similar celor existente pentru imobilizările corporale,
astfel:
- valoarea fiscală a imobilizărilor necorporale include şi
reevaluările efectuate potrivit legii;
- cheltuielile reprezentând valoarea deprecierilor imobilizărilor
necorporale, în cazul în care, ca urmare a efectuării unei
reevaluări se înregistrează o descreştere a valorii acestora, sunt
cheltuieli nedeductibile la determinarea profitului impozabil,
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întrucât se amortizează fiscal valoarea rămasă neamortizată
înainte de depreciere;
- rezervele din reevaluarea imobilizărilor necorporale care sunt
deduse la calculul profitului impozabil prin intermediul
amortizării fiscale sau al cheltuielilor cu cedarea imobilizărilor
necorporale, se impozitează concomitent cu deducerea
amortizării fiscale, respectiv la momentul scăderii din gestiune a
acestor imobilizări necorporale, după caz.
6. Stabilirea regimului fiscal al evaluării investiţiilor imobiliare la
valoarea justă ca urmare a aplicării modelului bazat pe valoarea justă,
astfel:
- valoarea fiscală a investiţiilor imobiliare include şi evaluările
efectuate potrivit legii;
- cheltuielile reprezentând modificarea valorii juste a investiţiilor
imobiliare, în cazul în care, ca urmare a efectuării unei evaluări
se înregistrează o descreştere a valorii acestora, sunt cheltuieli
nedeductibile la determinarea profitului impozabil, întrucât se
amortizează fiscal valoarea rămasă neamortizată înainte de
depreciere;
- veniturile reprezentând modificarea valorii juste a investiţiilor
imobiliare
sunt neimpozabile la determinarea profitului
impozabil. Aceste sume sunt deduse la calculul profitului
impozabil prin intermediul amortizării fiscale sau al cheltuielilor
cu cedarea investiţiilor imobiliare şi se impozitează ca elemente
similare veniturilor concomitent cu deducerea amortizării fiscale,
respectiv la momentul scăderii din gestiune a acestor investiţiilor
imobiliare, după caz.
7. Reglementarea aspectelor privind tratamentul fiscal aplicabil
activelor imobilizate deţinute pentru activitatea proprie, transferate în
categoria active imobilizate deţinute în vederea vânzării şi reclasificate
în categoria activelor imobilizate deţinute pentru activitatea proprie
astfel:
- valoarea fiscală rămasă neamortizată este valoarea fiscală
înaintea reclasificării ca active imobilizate deţinute în vederea
vânzării;
- durata de amortizare este durata normală de utilizare rămasă
determinată în baza duratei normale de utilizare iniţiale din care
se scade durata în care a fost clasificat în categoria activelor
imobilizate deţinute în vederea vânzării;
- amortizarea fiscală se calculează începând cu luna următoare
celei în care a fost reclasificat în categoria activelor imobilizate
deţinute pentru activitatea proprie, prin recalcularea cotei de
amortizare fiscală;
- cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe înregistrată la
momentul transferului din categoria activelor imobilizate
deţinute în vederea vânzării în categoria activelor imobilizate
deţinute pentru activitatea proprie, reprezentând amortizarea care
s-ar fi calculat dacă aceste mijloace fixe nu ar fi fost clasificate
în categoria activelor imobilizate deţinute în vederea vânzării
sunt cheltuieli nedeductibile.
8. Stabilirea regimul fiscal al impozitului pe profit amânat generat
de diferenţele temporare dintre tratamentul contabil şi cel fiscal al
activelor/datoriilor astfel:
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- veniturile din impozitul pe profit amânat sunt neimpozabile la
determinarea profitului impozabil;
- cheltuielile cu impozitul pe profit amânat sunt nedeductibile la
determinarea profitului impozabil.
9. Reglementarea aspectelor privind tratamentul fiscal aplicabil
cheltuielilor reprezentând valoarea fiscală rămasă neamortizată, pentru
situaţiile în care se înlocuiesc părţi componente ale mijloacelor fixe
amortizabile/imobilizărilor necorporale astfel:
- cheltuielile reprezentând valoarea fiscală rămasă neamortizată
aferentă părţilor înlocuite reprezintă cheltuieli deductibile la
calculul profitului impozabil.Valoarea fiscală rămasă
neamortizată a mijloacelor fixe amortizabile/imobilizărilor
necorporale se recalculează în mod corespunzător prin
diminuarea acesteia cu valoarea fiscală rămasă neamortizată
aferentă părţilor înlocuite şi majorarea cu valoarea fiscală
aferentă părţilor noi înlocuite.
10. Stabilirea regimului fiscal al cheltuielilor generate de
restituirea subvenţiilor guvernamentale în sensul că, acestea reprezintă
cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil.
11. Introducerea regulilor fiscale pentru elementele provenite din
retratare la momentul conversiei la Standardele Internaţionale de
Raportare Financiară, pentru determinarea profitului impozabil al
anului 2012 are implicaţii asupra sistemului de plata anuală a
impozitului pe profit cu efectuarea de plăţi trimestriale anticipate.
Astfel, s-au introdus reguli fiscale pentru efectuarea plăţilor
anticipate în baza impozitului pe profit aferent anului precedent, fără a
lua în calcul influenţa elementelor ce provin din retratare, precum şi
cea care provine din deducerea potrivit art.193 lit.a) a sumelor
evidenţiate în soldul debitor al contului rezultatul reportat din
provizioane specifice.
B2. Pentru cheltuielile privind combustibilul pentru vehiculele
rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier
de persoane, cu anumite excepţii prevăzute de lege, se propune
deducerea limitată în proporţie de 50% din valoarea acestora, diferenţa
rămânând nedeductibilă.
B3. Având în vedere obligaţia de a depune la organul fiscal
competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
situaţiile financiare anuale este necesară modificarea referinţei fiscale
privind locul unde se depun situaţiile de lichidare ale contribuabililor.
C. Titlul III „Impozitul pe venit”
C1. Precizări privind neimpozitarea veniturilor realizate din
valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor, prin centrele de
colectare, în vederea dezmembrării, care fac obiectul Programelor
naţionale finanţate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice.
C2. Pentru cheltuielile privind combustibilul pentru vehiculele
rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier
de persoane, cu anumite excepţii prevăzute de lege, se propune
deducerea limitată în proporţie de 50% din valoarea acestora, diferenţa
rămânând nedeductibilă.
C3. Elaborarea Nomenclatorului activităţilor independente pentru
care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit,
la nivelul Ministerului Finanţelor Publice şi aprobarea prin ordin al
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ministrului finanţelor publice.
C4. În cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi pentru care
venitul net se determină pe bază de norme de venit, se instituie
obligaţia privind completarea numai a părţii din Registrul-jurnal de
încasări şi plăţi referitoare la încasări, potrivit reglementărilor
contabile elaborate în acest scop.
C5. Instituirea obligaţiei privind trecerea de la determinarea
venitului net anual pentru activităţi independente pe baza normelor
anuale de venit, la determinarea venitului net anual în sistem real, în
cazul contribuabililor care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit
brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro.
C6. Introducerea în categoria plăţilor anticipate în contul
impozitului anual datorat la bugetul de stat a impozitului reţinut la
sursă de către plătitori pentru veniturile realizate din valorificarea
deşeurilor din patrimoniul afacerii prevăzute la art.78 alin.(1) lit.f) din
Codul fiscal, obţinute de către contribuabilii care realizează venituri
din activităţi independente, individual sau într-o formă de
asociere.Impozitul reprezentând plată anticipată se calculează prin
aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut.
C7. Includerea în categoria veniturilor din cedarea folosinţei
bunurilor a veniturilor realizate de către proprietari din închirierea în
scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală având
o capacitate de cazare cuprinsă între 1 şi 5 camere, inclusiv. Venitul
realizat se stabileşte ca normă anuală de venit corespunzătoare unei
camere de închiriat. Normele de venit se determină pe baza criteriilor
stabilite prin ordin comun al ministrului dezvoltării regionale şi
turismului şi al ministrului finanţelor publice, de către direcţiile
generale ale finanţelor publice teritoriale şi a municipiului Bucureşti,
după caz şi a propunerilor privind nivelul acestora transmise de către
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.
Contribuabilii datorează un impozit anual care se calculează prin
aplicarea cotei de 16% asupra normei anuale de venit, impozitul este
final.
Contribuabilii pot opta pentru determinarea venitului net în sistem
real potrivit prevederilor art.48 din Codul fiscal.
În cazul contribuabililor care în cursul anului fiscal realizează
venituri din închirierea în scop turistic a unui număr mai mare de 5
camere de închiriat, situate în locuinţe proprietate personală, venitul
net din cedarea folosinţei bunurilor, pentru perioada rămasă până la
sfârşitul anului fiscal se realizează în sistem real.
C8. Modificarea modalităţii de determinare a impozitului în cazul
veniturilor obţinute din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul
personal, venitul net din arendarea bunurilor agricole stabilindu-se la
fiecare plată prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate
prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut. Impozitul pe venit se
calculează prin reţinere la sursă la momentul plăţii venitului de către
plătitorul de venit, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net,
impozit fiind final. Impozitul calculat şi reţinut se virează la bugetul de
stat până la dat de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost
reţinut.
Contribuabilii care realizează venituri din arendarea bunurilor
agricole din patrimoniul personal, pentru care impozitul este final, nu
au obligaţia depunerii declaraţiei privind veniturile realizate.
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Contribuabilii care realizează venituri din arendarea bunurilor
agricole din patrimoniul personal pot opta pentru determinarea
venitului net în sistem real, potrivit prevederilor art.48 din Codul
fiscal.
C9. Clarificarea modului de impozitare a veniturilor din activităţi
agricole indiferent de modul de valorificare a produselor agricole
vegetale şi de sistemul de impunere ales de contribuabil, pe bază de
normă de venit sau sistem real.
Se modifică sistemul de impunere a veniturilor realizate din
valorificarea produselor agricole livrate către persoane juridice sau alte
entităţi care au obligaţia de a conduce evidenţă contabilă, astfel:
- impozitul se calculează prin reţinere la sursă prin aplicarea cotei
de 2% asupra venitului brut determinat pe baza valorii produselor
livrate, reprezentând plată anticipată în contul impozitului anual
datorat la bugetul de stat, la momentul plăţii veniturilor, virarea
impozitului efectuându-se până la data de 25 inclusiv a lunii următoare
celei în care a fost plătit venitul;
- organul fiscal regularizează impozitul anual datorat şi emite o
decizie de impunere anuală în cazul contribuabililor care realizează
venituri din valorificarea produselor agricole prevăzute la art.71 lit.d),
potrivit prevederilor art.74 alin.(4) şi care realizează venituri din
activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte pe bază de
norme de venit.
C10. În cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi agricole
pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, se
instituie obligaţia privind completarea numai a părţii din Registruljurnal de încasări şi plăţi referitoare la încasări, potrivit reglementărilor
contabile elaborate în acest scop.
C11. Alte aspecte de natură tehnică.
D. Titlul VI – Taxa pe valoarea adăugată
D1. Trecerea de la limitarea totală la limitarea parţială (50%) a
dreptului de deducere pentru achiziţia de autoturisme şi combustibil
destinat funcţionării acestora începând cu data de 1 ianuarie 2012.
Măsura a fost luată pentru asigurarea continuităţii aplicării acestei
prevederi în contextul în care România va obţine în cursul anului 2012
derogare de la prevederile Directivei 2006/112/CE pentru a limita la
50% deducerea TVA pentru autoturismele şi combustibilul necesar
funcţionării acestora, care nu sunt utilizate exclusiv în scopul
activităţii economice.
D2. Instituirea de măsuri drastice de anulare a înregistrării în
scopuri de TVA a persoanelor impozabile care nu desfăşoară activităţi
economice, nu depun deconturi de TVA o anumita perioadă, sau sunt
implicate în fapte de evaziune fiscală.
Măsura a fost luată pentru a reduce numărul contribuabililor
înregistraţi în scopuri de TVA, dar care ori nu au un comportament
fiscal adecvat, ori nu desfăşoară activităţi economice. Aceştia deviazã
resursele de la asistenţa contribuabililor şi de la inspecţia fiscală ce
acoperă subsetul de contribuabili semnificativi din punct de vedere
fiscal, care contribuie aproape integral la veniturile fiscale.
D3. Contribuabilii care sunt înregistraţi în scopuri de TVA dar care
nu au depăşit în anul precedent plafonul de scutire de 119.000 lei, pot
solicita scoaterea din evidenţă şi aplicarea regimului special de scutire
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prevăzut de art. 152 din Codul fiscal, oricând în cursul anului următor,
cu condiţia să nu depăşească plafonul de scutire nici până la data
solicitării scoaterii din evidenţă. De asemenea, pentru a impulsiona
deregistrarea voluntară a contribuabililor, s-a prevăzut ca măsură de
stimulare ca cei care vor solicita scoaterea din evidenţă în cursul
anului 2012 să nu fie obligaţi să restituie la bugetul de stat prin
mecanismul ajustărilor de TVA, taxa aferentă stocurilor şi bunurilor de
capital cumpărate până la data de 31 decembrie 2011.
D4. Modificarea prevederilor referitoare la înregistrarea în
Registrul operatorilor intracomunitari, astfel încât să fie necesar
cazierul judiciar numai pentru asociaţii seminificativi care deţin cel
puţin 5% din capitalul social.
D5. Modificarea art. 160 din Codul fiscal pentru extinderea
categoriilor de deşeuri pentru care se aplică taxarea inversă, în limitele
prevăzute de Directiva 2006/112/CE.
E. Titlul VII „Accize şi alte taxe speciale”
E1. Modificarea termenului de plată a accizelor în cazul
destinatarilor înregistraţi, respectiv ziua lucrătoare imediat următoare
celei în care accizele devin exigibile, în scopul reducerii riscului de
neplată al accizelor.
E2. Asigurarea atingerii nivelului de accize la motorină conform
graficului asumat prin documentul de poziţie adoptat în cadrul
negocierilor de aderare la UE începând cu 1 ianuarie 2012, de 374,00
euro/tonă, respectiv 316,03 euro/1.000 litri, faţă de nivelul actual de
358,00 euro/tonă, respectiv 302,51 euro/1.000 litri.
E3. Menţinerea nivelurilor actuale pentru sortimentele de cafea,
aplicate în anul 2011.
F. Titlul IX „Impozite şi taxe locale”
F1. Prin această modificare, în cazul clădirilor reevaluate ce
aparţin persoanelor juridice, respectiv instituţiilor de credit care aplică
Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), valoarea
impozabilă o constituie valoarea rezultată din raportul de evaluare
aprobat de consiliul de administraţie şi depus la compartimentul de
specialitate al administraţiei publice locale.
F2. Pentru clădirile aflate în proprietatea privată a statului se
acordă scutire de impozit pe clădiri în cazul clădirilor concesionate,
închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, instituţiilor
publice cu finanţare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea
proprie a acestora.
G. Titlul IX2 „Contribuţii sociale obligatorii”
G1. Se restructurează baza de calcul a contribuţiilor în sensul
detalierii elementelor componente ale acesteia.
G2. Excepţiile specifice se evidenţiază separat pe fiecare
contribuţie, prin trimitere la baza de calcul.
G3. Se clarifică avantajele în legătură cu o activitate dependentă
prin prisma existenţei obligativităţii efectuării unor anumite cheltuieli,
precum şi în funcţie de principiul efectuării acestora la realizarea
veniturilor impozabile.
G4. Se preiau din legislaţia specifică, în Codul fiscal, contribuţiile
sociale obligatorii pentru persoanele care realizează venituri din
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activităţi independente, precum şi alte categorii de venituri.
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 Propunerea legislativă nu tratează acest aspect.
de stat
Adaptarea cadrului fiscal prin modificarea şi completarea
legislaţiei fiscale actuale în contextul aplicării Standardelor
Internaţionale de Raportare Financiară de către instituţiile de
credit. Aplicarea IFRS asigură o raportare financiară de
înaltă calitate, transparentă şi comparabilă. Criza financiară
2. Impactul asupra mediului de
globală a demonstrat că raportarea financiară de înaltă
afaceri
calitate poate preveni pieţele cu privire la problemele care
pot apărea, aceasta a subliniat şi rolul Standardelor
Internaţionale de Raportare Financiară în redobândirea
încrederii investitorilor.
3. Impactul social
4. Impactul asupra mediului

Propunerea legislativă nu are un astfel de impact.

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 Anul curent
Următorii 4 ani
Indicatori
Media pe 5 ani
2011
2012
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
6
7
1)
Modificări
ale
+362,3
(0,062%
veniturilor bugetare,
din PIB)
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din
acestea:
(i) impozit pe profit
+16

(ii) impozit pe venit

(0,003%
din PIB)
+346,3

(iii) accize

(0,059%
din PIB)

b) bugete locale:
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(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
acestea:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
b) bugete locale:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
c) bugetul asigurărilor
sociale de stat:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
3) Impact financiar,
plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4) Propuneri pentru
acoperirea
creşterii
cheltuielilor bugetare
5) Propuneri pentru a
compensa
reducerea
veniturilor bugetare
6) Calcule detaliate
privind fundamentarea
modificărilor
veniturilor
şi/sau
cheltuielilor bugetare
7) Alte 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 vigoare ce vor fi Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003
modificate sau abrogate, ca urmare a privind Codul fiscal aprobate prin HG nr. 44/2004, cu
intrării în vigoare a proiectului de act modificările şi completările ulterioare.
normativ;
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b) acte normative ce urmează a fi
elaborate în vederea implementării
noilor dispoziţii
2) Conformitatea proiectului de act
normativ cu legislaţia comunitară în
Modificările propuse nu contravin directivelor europene.
cazul
proiectelor ce
transpun
prevederi comunitare
3) Măsuri normative necesare
aplicării directe a actelor normative Nu este cazul.
comunitare
4) Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Modificările legislative nu contravin jurisprudenţei Curţii de
Justiţie a Uniunii Europene.
Uniunii Europene
5) Alte acte normative şi/sau
documente internaţionale din care
decurg angajamente

Nu este cazul.

6) Alte informaţii

Nu este cazul.

Secţiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
În procesul de elaborare a
proiectului de act normativ au fost
1) Informaţii privind procesul de consultare cu
îndeplinite procedurile prevăzute de
organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi
Legea nr. 52/2003 privind transparenţa
alte organisme implicate
decizională,
cu
modificările
şi
completările ulterioare.
2) Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut
loc consultarea, 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

Proiectul de act normativ a fost transmis
spre consultare şi structurilor asociative
ale autorităţilor publice locale, conform
dispoziţiilor H.G. nr.521/2005 privind
procedura de consultare a structurilor
asociative ale autorităţilor administraţiei
publice locale la elaborarea proiectelor
de acte normative.

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

a) Consiliul Legislativ
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b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării

Nu este cazul

c) Consiliul Economic şi Social

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

d) Consiliul Concurenţei

Nu este cazul

e) Curtea de conturi

Nu este cazul

6) Alte informaţii

Nu este cazul

Secţiunea a 7-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ
Proiectul de act normativ a fost
publicat
pe
site-ul
Ministerului
1) Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea Finanţelor Publice şi dezbătut în cadrul
Comisiei de Dialog Social la care
elaborării proiectului de act normativ
participă reprezentanţi ai organismelor
interesate.

2) Informarea societăţii civile cu privire la eventualul
impact asupra mediului în urma implementarii
Nu este cazul.
proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra
sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice
3) Alte informaţii

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
Nu este cazul
centrale şi/sau locale – înfiinţarea unor noi organisme sau
extinderea competenţelor instituţiilor existente
Nu este cazul
2) Alte informaţii
Având în vedere cele prezentate, am elaborat proiectul de Ordonanţă de urgenţă pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, pe care îl supunem spre aprobare.

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE
GHEORGHE IALOMIŢIANU

19

