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 în principal de:
Faptul că Strategia fiscal bugetară pentru perioada 2014-2016 prevede printre alte măsuri fiscale și
reducerea treptată în următorii 4 ani a taxei pe valoarea adăugată pe măsura îmbunătăţirii colectării
veniturilor bugetare. În acest context se propune, începând cu data de 1 iunie 2015, extinderea aplicării
cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea următoarelor bunuri: alimente, inclusiv băuturi, cu excepția
băuturilor alcoolice, destinate consumului uman și animal, animale și păsări vii din specii domestice,
semințe, plante și ingrediente utilizate în mod normal în prepararea alimentelor, produse utilizate în mod
normal pentru a completa sau înlocui alimentele, precum și pentru serviciile de restaurant și de catering,
exclusiv băuturile alcoolice. Această măsură este de natură a contribui în mod esențial la reducerea
evaziunii fiscale, creșterea consumului intern și stimularea creșterii economice,
Eliminarea interpretărilor referitoare la faptul că dispozițiile privind prezentarea documentelor
care atestă îndeplinirea obligaţiei de plată a impozitului pentru înregistrarea transferului proprietăților
imobiliare din patrimoniul personal la birourile de carte funciară sunt de natură a aduce atingere
dispozițiilor constituționale referitoare la garantarea dreptului de proprietate,
În vederea asigurării unui tratament fiscal nediscriminatoriu aplicabil veniturilor obținute din
chirii, în cazul rezilierii, în cursul anului fiscal, a contractelor încheiate între părți în care chiria este
exprimată în lei sau reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută,
Necesitatea îndeplinirii obligaţiilor ce-i revin României în calitate de stat membru potrivit art. 56
și 63 TFUE şi art. 36 și 40 din Acordul privind SEE, privind:
- implementarea unor măsuri în vederea soluționării cauzei 2009/4343 având ca obiect
nerespectarea prevederilor referitoare la impozitarea dobânzilor plătite din România entităților
nerezidente;
- implementarea unor măsuri în vederea soluționării cauzei 2009/2134 având ca obiect
nerespectarea prevederilor referitoare la impozitarea pe baze brute a anumitor categorii de venituri
obținute din România de persoane fizice nerezidente.
A.Titlul III „Impozitul pe venit”
1. Descrierea situației
actuale

1. Venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din
patrimoniul personal
În cazul transferului proprietăţilor imobiliare din patrimoniul

personal, impozitul datorat de contribuabilul din patrimoniul căruia a
fost transferată proprietatea imobiliară trebuie plătit, fără excepţii,
registratorilor de la birourile de carte funciară, revenindu-le sarcina
verificării îndeplinirii obligaţiei de plată a impozitului. În situaţia în
care nu se face dovada achitării acestui impozit, registratorii de la
birourile de carte funciară vor respinge cererea de înscriere până la
plata impozitului.
2. Veniturile din cedarea folosinței bunurilor - modalitatea de
stabilire a plăților anticipate de impozit
Prevederile actuale nu conțin reguli privind recalcularea plăților
anticipate de impozit pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor,
în situaţia rezilierii, în cursul anului fiscal, a contractelor încheiate
între părţi, în care chiria reprezintă echivalentul în lei al unei sume în
valută, similare celor aplicabile pentru recalcularea plăţilor anticipate
în situaţia rezilierii contractelor încheiate între părţi în care chiria este
exprimată în lei.
B. Titlul V „Impozitul pe veniturile obţinute din România de
persoane nerezidente”
Conform avizului motivat, cauza 2009/4343 privind posibila
incompatibilitate cu dreptul UE a anumitor prevederi din legislația
fiscală, în cazul anumitor venituri obținute din România de persoane
juridice nerezidente se aplică un impozit reținut la sursă la valoarea
brută, în timp ce persoanele juridice rezidente române care obțin
venituri similare își pot deduce cheltuielile legate de acestea.
Comisia confirmă analiza sa inițială conform căreia entitățile
juridice din alt stat membru UE sau SEE sunt impozitate pe baza
valorii brute în cazul dobânzilor obținute din România care rezultă
dintr-o situație de împrumut astfel cum este definită în Codul Fiscal
din România (CFR), în timp ce în cazul obținerii acelorași tipuri de
venituri entitățile rezidente sunt impozitate pe baza valorii nete.
Aceasta reprezintă o încălcare a libertății de a presta servicii și a
liberei circulații a capitalului în temeiul TFUE și al Acordului privind
SEE.
În speță, entitățile juridice rezidente în România sunt impozitate
cu o cotă de 16% aplicată venitului lor impozabil net, incluzând
dobânda, acest venit fiind calculat în scopul impozitului pe profit ca
diferență între veniturile realizate din orice sursă și cheltuielile
efectuate în scopul realizării venitului respectiv.
În schimb, dobânda obținută din România de entități juridice stabilite
în alt stat membru al UE sau în alt stat SEE, fără un sediu permanent
în România, este supusă impozitului de 16% reținut la sursă aplicat
venitului la valoarea brută. Cheltuielile profesionale legate de
activitatea care generează dobânda nu pot fi deduse în astfel de cazuri.
Impozitul este final și trebuie calculat și reținut de către plătitorul de
venit român la momentul plății.

2. Conform avizului motivat în cauza 2009/2134, Comisia Europeană
a atras atenția autorităților române asupra potențialei incompatibilități
cu legislația UE a dispozițiilor naționale în baza cărora anumite
venituri ale contribuabililor nerezidenți sunt impozitate pe baza valorii
brute, în timp ce venituri similare ale contribuabililor rezidenți sunt
impozitate pe baza valorii nete.
Potrivit Comisiei, impozitarea anumitor categorii de venituri
obținute din România de nerezidenți se face pe baza valorii brute, în
timp ce impozitarea contribuabililor rezidenți care obțin venituri
comparabile se face pe baza valorii nete, cheltuielile profesionale care
au o legătură directă cu acestea fiind deductibile. Aceasta are ca
rezultat un grad de impozitare mai ridicat în cazul nerezidenților.
Această diferență de impozitare nu este eliminată în totalitate de
convențiile de evitare a dublei impuneri (denumite în continuare
„CEDI”) încheiate de România cu alte state membre ale UE sau cu
state din SEE.
Cu privire la acest aspect, Comisia a făcut trimitere la constatările
din cauza Gerritse, în care Curtea de Justiție a Uniunii Europene
(denumită în continuare „CJUE”) a precizat că o astfel de diferență de
impozitare constituie o discriminare, deoarece poate avea ca efect
descurajarea persoanelor fizice stabilite într-un alt stat membru al UE
sau într-un stat din SEE să furnizeze servicii sau capital în România
ori împiedicarea rezidenților români să achiziționeze servicii sau să
atragă capital de la persoane fizice stabilite în statele respective.
C. Titlul VI - Taxa pe valoarea adaugată
România aplică și două cote reduse de TVA, respectiv cotele de 9%
și 5%.
Cota redusă de TVA de 9% a fost reintrodusă la data de 1 ianuarie
2004, o dată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, în perioada 2000-2003 fiind aplicată doar cota standard de TVA
de 19%. Această cotă se aplică pentru livrarea/prestarea mai multor
categorii de bunuri și servicii, printre care menționăm: manuale
şcolare, cărţi, ziare şi reviste, proteze, produse ortopedice,
medicamente, servicii de cazare.
De la 1 septembrie 2013 cota redusă de TVA de 9% se aplică și
pentru pâine, specialități de panificație, anumite tipuri de făină, grâu și
secară.

A. Titlul III „Impozitul pe venit”
2. Schimbări preconizate

1.Venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul
personal
În cazul transferului prin hotărâri judecătorești sau prin alte

proceduri decât cea notarială, impozitul datorat de contribuabilul din
patrimoniul căruia a fost transferată proprietatea imobiliară se
calculează şi se încasează de către organul fiscal competent, pe baza
deciziei de impunere în termen de 60 de zile de la data comunicării
deciziei. Aceleași obligații fiscale sunt aplicabile și în cazul
transferului prin executare silită.
Eliminarea obligației registratorilor de la birourile de carte
funciară de a verifica achitarea impozitului pe veniturile din transferul
proprietăților imobiliare din patrimoniul personal pentru înregistrarea
acestuia.
1. Veniturile din cedarea folosinței bunurilor - modalitatea de
stabilire a plăților anticipate de impozit
Stabilirea unor reguli privind recalcularea plăților anticipate de
impozit pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor, în situaţia
rezilierii, în cursul anului fiscal, a contractelor încheiate între părţi, în
care chiria reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută,
similare regulilor aplicabile pentru recalcularea plăţilor anticipate în
situaţia rezilierii contractelor încheiate între părţi în care chiria este
exprimată în lei.
Precizarea cursului de schimb al pieţei valutare utilizat pentru
determinarea venitului anual, în situaţia rezilierii contractelor
respective, în cursul anului fiscal, ca fiind cel comunicat de Banca
Naţională a României în ziua precedentă celei în care se emite decizia
de impunere. Impozitul astfel recalculat de organul fiscal competent,
la cererea contribuabilului, reprezintă impozit final.
B. Titlul V „Impozitul pe veniturile obţinute din România de
persoane nerezidente”
1. Introducerea unor prevederi referitoare la tratamentul fiscal
aplicabil veniturilor din dobânzi obținute din România de persoane
juridice rezidente într-un stat UE sau SEE.
Potrivit acestor prevederi persoanele juridice care obțin din România
venituri reprezentând dobânzi și care se consideră discriminate de
aplicarea regimului fiscal oferit de aplicarea prevederilor Convențiilor
de evitare a dublei impuneri (CEDI) pot opta pentru aplicarea
sistemului de declarare și plată a impozitului pe profit conform
regulilor aplicabile persoanelor juridice rezidente care obțin venituri
reprezentând dobânzi (cotă de impozitare de 16%, depunerea acelorași
declarații la aceleași termene, folosirea aceluiași mod de determinare a
venitului impozabil inclusiv regulile de capitalizare subțire în situația
în care aceste reguli sunt aplicabile rezidenților fiscali români, etc.).
Prin urmare rezidenții UE sau SEE se vor afla în aceeași situație ca și
persoanele juridice rezidente care obțin venituri reprezentând dobânzi.
Sumele plătite inițial conform prevederilor CEDI vor fi considerate la
regularizarea impozitului pe profit ca fiind plăți anticipate de impozit
în contul impozitului pe profit.
2. Introducerea unor prevederi referitoare la tratamentul fiscal

aplicabil unor venituri din activități independente obținute de persoane
fizice rezidente într-un stat UE sau SEE.
Potrivit acestor prevederi persoanele fizice care obțin venituri din
activități independente care se consideră discriminate de aplicarea
regimului fiscal oferit de aplicarea prevederilor CEDI pot opta pentru
aplicarea sistemului de declarare și plată a impozitului pe venit
conform regulilor aplicabile persoanelor fizice rezidente care obțin
venituri din activități independente (cotă de impozitare de 16%,
depunerea acelorași declarații la aceleași termene, folosirea aceluiași
mod de determinare a venitului impozabil, etc.). Prin urmare se vor
afla în aceeași situație ca și persoanele fizice rezidente care obțin
venituri din activități independente. Sumele plătie inițial conform
prevederilor CEDI vor fi considerate la regularizarea impozitului pe
venit ca fiind plăți anticipate de impozit în contul impozitului pe venit.
C. Titlul VI - Taxa pe valoarea adăugată
Strategia fiscal bugetară pentru perioada 2014-2016 prevede
printre alte măsuri fiscale și reducerea taxei pe valoarea adăugată, pe
măsura îmbunătăţirii colectării veniturilor bugetare.
În acest context se propune, începând cu data de 1 iunie 2015,
extinderea aplicării cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea
următoarelor bunuri: alimente, inclusiv băuturi, cu excepția băuturilor
alcoolice, destinate consumului uman și animal, animale și păsări vii
din specii domestice, semințe, plante și ingrediente utilizate în mod
normal în prepararea alimentelor, produse utilizate în mod normal
pentru a completa sau înlocui alimentele.
Având în vedere că se vizează aplicarea cotei reduse de TVA de la
materia primă utilizată pentru producerea alimentelor, pentru hrana
animalelor și până la livrarea de produse alimentare, este preconizată o
îmbunătățire substanțială a cash-flow-lui tuturor operatorilor
economici implicați pe acest lanț, pe de altă parte și o reducere a
evaziunii fiscale în domeniul produselor alimentare, al furajelor și al
tuturor cerealelor și semințelor.
De asemenea se propune implementarea cotei reduse de TVA de
9% pentru serviciile de restaurant și de catering, cu excepția băuturilor
alcoolice. Măsura are în vedere corelarea cotei reduse de TVA
aplicabile serviciilor de restaurant și de catering cu aplicarea cotei
reduse de TVA pentru toate produsele alimentare, precum și
stimularea turismului în România.
Această măsură este conformă cu acquis-ul comunitar în domeniu
și sunt de natură a contribui la reducerea evaziunii fiscale, creșterea
consumului intern și stimularea creșterii economice.

3. Alte informaţii

Nu este cazul.

Secţiunea a 3-a
Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ

1. Impactul macroeconomic

Măsurile propuse vor stimula cererea internă încă din prima lună de
aplicare. Ca urmare a cererii interne suplimentare - în condiţii de
echilibru între cerere şi ofertă – produsul intern brut poate înregistra în
anul 2015 o creştere adiţională de 0,2 puncte procentuale, iar consumul
populaţiei se estimează că se va majora suplimentar cu 0,3 puncte
procentuale.
În anul 2016, creşterea reală a produsului intern brut se va majora
suplimentar cu circa 0,4 puncte procentuale.
Un impact semnificativ se va înregistra şi în cazul inflaţiei. Inflaţia
medie anuală se va reduce cu 1,1 puncte procentuale în primul an de
aplicare a propunerilor de reducere a TVA.

11 Impactul asupra
mediului concurenţial şi
domeniului ajutoarelor de
stat

Proiectul de act normativ nu creează distorsiuni ale mecanismelor
concurenţiale existente şi nu are impact asupra domeniului ajutoarelor de
stat.
Reducerea TVA pentru produsele alimentare și serviciile de
restaurant și de catering reprezintă o pârghie deosebit de importantă din
perspectiva dezvoltării economiei naționale, prin relansarea consumului
intern, ca urmare a creării premiselor necesare pentru scăderea prețurilor
bunurilor și serviciilor.
Un alt considerent avut în vedere pentru stimularea creșterii
economice îl constituie impactul unui astfel de demers prin prisma
reducerii evaziunii fiscale și, implicit, prin crearea unui mediu
concurențial adecvat, cu efecte benefice asupra mediului de afaceri.

2. Impactul asupra
mediului de afaceri

Reducerea nivelului TVA pentru produsele alimentare și pentru
serviciile de restaurant și de catering contribuie totodată la creșterea
productivității și, implicit, la creșterea eficienței economice. De
asemenea, reducerea cotei de TVA constituie o măsură de natură a spori
echitatea, prin îmbunătățirea distribuției veniturilor sau prin faptul că
anumite bunuri devin mai accesibile pentru întreaga populație.
Mai mult, extinderea aplicării cotei reduse de TVA de 9% pentru
produsele alimentare și serviciile de restaurant și de catering constituie o
măsură de natură a contribui în mod esențial la reducerea evaziunii
fiscale și crearea unui climat competitiv adecvat în acest domeniu,
generând totodată creșterea consumului intern și stimularea creșterii
economice.
Diminuarea cotei de TVA de la 24% la 9% pentru produsele
alimentare și serviciile de restaurant și de catering generează efecte
pozitive semnificative asupra mediului de afaceri și prin îmbunătățirea
fluxurilor de cash flow, eliminând astfel o serie de dificultăți cu care se

confruntă agenții economici din această perspectivă.
Măsurile propuse se vor reflecta în creşterea locurilor de muncă.
Numărul mediu de salariaţi se estimează că s-ar putea majora
suplimentar faţă de scenariul de bază cu circa 20 mii persoane în anul
2015.
3. Impactul social

4. Impactul asupra
mediului

Extinderea aplicării cotei reduse de TVA de 9% pentru produsele
alimentare are un efect pozitiv asupra populaţiei prin crearea premiselor
pentru reducerea preţurilor pentru produsele alimentare, care reprezintă
un segment important în consumul populaţiei.

Prezentul proiect de act normativ nu are impact asupra mediului

5. Alte informaţii
Secţiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent,
cât şi pe termen lung (pe 3 ani)

Indicatori
1
1) Modificări ale veniturilor
bugetare, plus/minus, din
care:

Anul curent
2015
2

2016
3

- 2.438,0

- 5.173,1

- 5,514,2

- 5.866,5

- 2.438,0

- 5.173,1

- 4.778,8

- 5.866,5

Următorii 4 ani
2017
2018
4
5

a) buget de stat, din acestea:
(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit
(iii) impozit pe veniturile
microîntreprinderilor
(iv) TVA
(v) accize
(vi) impozitul pe construcţii
(vii) redevenţe
b) bugete locale:
(i) impozite şi taxe locale
c) bugetul asigurărilor sociale
de stat:
(i) contribuţii de asigurări

2019
6

- mil. lei Media pe 3
ani
7

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
I Se estimează că obligaţiile şi încasările la bugetul general
consolidat se vor majora ca urmare a efectelor de multiplicare
economică determinate de reducerea TVA, transpuse în creşterea
investiţiilor şi a locurilor de muncă. Prin valorificarea de către sectorul
privat a disponibilităţilor băneşti rezultate, se vor obţine venituri
suplimentare de circa 1 mld lei în anul 2015 şi în jur de 1,8 mld lei în
perioada 2016 – 2018.
II. Creşterea veniturilor bugetare încasate de Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală este argumentată şi de măsurile întreprinse, care
vor continua în perioada viitoare, privind :
a) reducerea decalajului fiscal în colectarea T.V.A. In raportul
5) Propuneri pentru a pentru anul 2012, Consiliul Uniunii Europene apreciază ca România se
compensa
reducerea află pe locul 26 cu un gap de 44% față de 16% media Uniunii Europene.
Măsurile întreprinse în anul 2013 prin reorganizarea administrativă a
veniturilor bugetare
structurilor teritoriale ale A.N.A.F., (înfiinţarea Direcțiilor Generale
Regionale, preluarea structurilor vamale şi construirea Direcției
Generale Antifraudă Fiscală), au facut ca, în proiectul de raport al U.E.,
România să figureze cu un indicator îmbunătăţit privind gap-ul la T.V.A
ce se va situa la cca. 40% (astfel, dacă în anul 2012 T.V.A-ul colectat
net reprezintă 50,5 mld.lei, la gap-ul de 44% un punct procentual se
situează la cca. 890 mil.lei. )
O primă măsură o constituie operaționalizarea integrală a
Direcției Generale Antifraudă Fiscală, prin completarea cu cca. 320
persoane a numărului total de posturi, rolul acestei structuri fiind cel de a
acționa asupra operatorilor economici ce activează în domeniile
economice cu potențial de risc fiscal major, prin destructurarea lanțurilor

evazioniste şi eliminarea din sistem a firmelor de tip „fantomă”.
O altă acțiune importantă o constituie reglementarea modului de
înregistrate în scopuri de T.V.A. pe baza analizei de risc ( Ordinele
P.A.N.A.F. nr. 17 şi 18/2015 ). Astfel, de la intrarea în vigoare a
acestora ( 01.01.2015 ), se înregistrează o tendință de scadere accentuată
a numărului de agenți economici nou înfiintați care au primit cod T.V.A.
( februarie 2015 - 89 agenți economici față de 1.395 agenți economici în
februarie 2014 ). Tendința se manifestă pe seama respingerii înregistrării
în scopuri de T.V.A. pentru un numar foarte mare de agenți ecomonici
care nu fac dovada capacității de a desfașura activități economice care
implică operațiuni taxabile şi /sau scutite de T.V.A.
Totodată, măsurile întreprinse pentru conștientizarea agenților
economici privind riscul neutilizării caselor de marcat, respectiv
neemiterii bonurilor fiscale, şi prin suspendarea operativă a activității din
locația respectivă , precum și stimularea consumatorilor de a solicita
bonuri fiscale (Loteria fiscală ), influențează pozitiv colectarea T.V.A.,
fenomem reflectat în creșterea gradului de conformare voluntară la
declarare.
Efectul concertat al acestor trei măsuri va conduce la o reducere
de 5 – 7 puncte procentuale a gap-ului din 2015 ceea ce va determina un
plus de venituri de cca. 4,5 – 6,2 mld.lei. In prezent, pe primele două
luni ale anului 2015 se constată realizarea unui plus de venituri de cca.
2,4 mld. lei ( din care 1,6 mld. lei T.V.A. ), cu tendința de stabilizare,
trendul crescător fiind constatat înca din trim. IV. 2014.
Se constată că măsurile de creștere a capacității administrative
sunt măsuri structurale a căror aplicare, în perioada 2016 – 2018, va
conduce la reducerea în continuare a gap-ului fiscal cu cel puțin 4
puncte procentuale anual, respectiv cu o creștere a încasărilor cu cca. 4 –
5 mld. lei anual.
b) extinderea la nivel național a proiectului destinat prevenirii şi
combaterii muncii nedeclarate şi/sau subdeclarate, în scopul sprijinirii
concurenţei loiale în mediul de afaceri şi a protejării angajaţilor prin
creşterea nivelului de securitate socială, ceea ce va atrage venituri
suplimentare, numai în 2015, de cca. 1 mld. lei impozit pe venit şi 1,5
mld. lei contribuții sociale ;
c) modificările aduse de noua lege a insolvenței au creat un trend
descendent al numărului de dosare noi de insolvență înregistrate pe rolul
instanțelor de judecată, fapt confirmat şi de datele publicate de Oficiul
Național al Registrului Comerțului potrivit cărora numărul societăților
intrate în insolvență a scăzut de la 29.587 în anul 2013 la numai 20.696
în anul 2014. Aceasta poate conduce la o creștere semnificativă a
încasărilor bugetare din acest segment deoarece un număr important de
firme răman în administrare curentă şi vor achita atât obligațiile restante
acumulate cat şi obligațiile curente, având la dispoziție instrumentele
eşalonării/amânării la plată.
d) pe baza măsurilor mai sus enumerate, conformarea voluntară
privind plata impozitelor va înregistra o evoluție pozitivă cu cca. 2

puncte procentuale pe an ( echivalentul a 3,2 mld.lei), ajungând la finele
anului 2018 la cca 90% . Astfel, numai în anul 2015, la impozitul pe
profit se va înregistra un plus de cca. 2 mld. lei.
e) alte măsuri cu impact asupra nivelului veniturilor colectate :
- dezvoltarea analizei de risc generalizată la nivelul întregii activităţi de
administrare fiscală, în baza informaţiilor de natură fiscală despre
contribuabili, precum şi dezvoltarea aplicaţiilor informatice în vederea
efectuării de analize ale rezultatelor acţiunilor de inspectie fiscală, în
scopul confirmării criteriilor de risc şi a furnizării de informaţii pentru
analizele de risc viitoare;
- intensificarea verificărilor la persoanele fizice cu averi mari conform
Codului de procedură fiscală şi relansarea campaniei de notificare prin
transmiterea de scrisori către contribuabilii ce prezentau riscul de
nedepunere a declaraţiei de venit din străinătate;
- întărirea controlului vamal;
- continuarea simplificării accesului contribuabilului la propriul dosar
fiscal prin crearea posibilităţii de accesare a informaţiilor privind
propriile obligaţii fiscale (S.M.S., e-mail) şi a plăţii electronice a acestora
( card, S.M.S.) către Trezorerie;
- în scopul creşterii volumului sumelor recuperate din punerea în
executare a sentinţelor penale, începand cu data de 01.07.2015, va deveni
operaţională o aplicatie informatică centrală şi baza de date dedicată
acesteia prin care se va monitoriza stadiul executării silite al fiecareia
dintre hotărârile penale definitive comunicate A.N.A.F. De asemenea se
va înfiinţa, în cadrul A.N.A.F. - aparat central, o direcţie specializată cu
structuri teritoriale corespondente care va avea ca atribuţiuni exclusive
ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse prin sentinţe definitive de către
instanţele de judecată.
Efectul cumulat al măsurilor întreprinse de ANAF este estimat la
5,5 mld. lei în anul 2015, 14 miliarde în anul 2016 şi 18 miliarde lei
anual în perioada 2017-2019 .
Este de menţionat că în trimestrul I a.c. s-au încasat suplimentar 3
mld. lei, diferenţa de 2,5 mld. lei urmând a fi obţinută până la sfârşitul
semestrului întâi.

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
modificate sau abrogate, ca urmare a
intrării în vigoare a proiectului de act
normativ;
b) acte normative ce urmează a fi
elaborate în vederea implementării noilor
dispoziţii

Corelarea legislaţiei secundare cu noile prevederi ale
Codului fiscal.
Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală (ANAF) de stabilire a modelului şi
conţinutului declaraţiei de impunere pentru veniturile
realizate din România.

2) Conformitatea proiectului de act
normativ cu legislaţia comunitară în cazul
Prevederile proiectului sunt conforme cu acquis-ul
proiectelor
ce
transpun
prevederi
comunitar.
comunitare
3) Măsuri normative necesare aplicării
Nu este cazul.
directe a actelor normative comunitare
4) Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Modificările legislative nu contravin jurisprudenţei Curţii
de Justiţie a Uniunii Europene.
Europene
5) Alte acte normative şi/sau documente
internaţionale din care decurg
angajamente
6) Alte informaţii
Secţiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1) Informaţii privind procesul de consultare cu
organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi
alte organisme implicate
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

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

Proiectul de act normativ se avizează de
către Consiliul Legislativ.

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 se publică pe
site-ul Ministerului Finanţelor Publice şi
1) Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea
este dezbătut în cadrul Comisiei de
elaborării proiectului de act normativ
Dialog Social la care participă
reprezentanţi ai organismelor interesate.
2) Informarea societăţii civile cu privire la eventualul
impact asupra mediului în urma implementarii
proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra Nu este cazul.
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
centrale şi/sau locale – înfiinţarea unor noi organisme sau
extinderea competenţelor instituţiilor existente
2) Alte informaţii
Având în vedere cele prezentate, am elaborat prezentul proiect de ordonanţă de urgenţă pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, pe care îl supunem spre aprobare.
MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE
Eugen Orlando TEODOROVICI
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MINISTRUL JUSTIŢIEI
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