
EXPUNERE DE MOTIVE

Secliunea 1
Titlul proiectului de act normativ

LEGE
pentru aprobarea Ordonantei de urgen^a a Guvernului privind unele masuri 
fiscale, precum pentru modificarea si completarea unor acte normative in

domeniul fiscal

Secliunea a 2-a
Motivul emiterii proiectului de act normativ

A. Reglementari in domeniul fiscal
1. Impozit pe venit
in prezent, costul de achizitie al aparatelor de marcat electronice 

fiscale se deduce din impozitul pe venit anual stabilit prin aplicarea 
cotei de 10% asupra venitului net anual impozabil determinat potrivit 
art. 118 din Codul fiscal, fara insa a exista reglementari exprese 
referitoare la situatia in care activitatea se desfa^oara in asocieri fara 
personalitate juridica.

Se impune, pentru clarificare, introducerea unor reglementari cu 
privire la deducerea costului de achizitie al aparatelor de marcat 
electronice fiscale, in cazul asocierilor fara personalitate juridica' 
pentru care impozitul anual pe venit se stabileste de fiecare asociat.

2.Taxa pe valoarea adaugata
2.1. Prin Legea nr. 131/2020 s-a stabilit ca nu constituie livrare 

de bunuri in sensul TVA transferul alimentelor destinate consumului 
uman, aflate aproape de expirarea datei durabilitatii minimale, in 
situatia in care acesta este efectuat potrivit prevederilor legale 
privind diminuarea risipei alimentare, in acest sens fiind completate 
prevederile art. 270 alin. (8) din Codul fiscal.

Pe de alta parte, la art. 286 alin. (1) litera c) din Codul fiscal se 
prevede ca in cazul bunurilor de natura alimentara, baza de 
impozitare se stabile§te conform procedurii stabilite prin normele 
metodologice, aceasta prevedere urmarind acela§i scop, respectiv de 
neimpozitare a transferului alimentelor destinate consumului uman 
in conditiile legislatiei privind diminuarea risipei alimentare.

2.2. La art. 297 alin. (3) din Codul fiscal sunt reglementate 
prevederi privind amanarea dreptului de deducere a TVA aferente 
achizifiilor efectuate de o persoana impozabila car^
TVA la incasare pana in momentul in care taxa af&^ta^d3mmiH|0^'|i

i-au fost livrate/prestate f a/f

1. Descrierea 
situaliei actuate

serviciilor care
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fumizorului/prestatorului sau, chiar daca o parte din opera^iunile 
realizate de persoana impozabila sunt excluse de la aplicarea 
sistemului TVA la mcasare.

In contextul acelora§i prevederi se mentioneaza unele excep^ii de 
la aceste dispozitii, privind achiziliile intracomunitare de bunuri, 
importurile, precum unele achizilii de bunuri/servicii pentru care 
se aplica taxare inversa, facandu-se referire, din eroare, si la art. 313 
alin. (10) din Codul fiscal, care vizeaza tinerea unor evidente de catre 
persoanele impozabile care comercializeaza aur de investitii.

2,3. Potrivit actualelor prevederi ale Codului fiscal, orice 
persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA trebuie sa 
intocmeasca §i sa depuna la organele fiscale competente o declarafie 
recapitulativa in care menfioneaza operatiunile intracomunitare 
realizate cu persoane impozabile din alte state membre.

De asemenea, fiecare persoana impozabila are obligafia inscrierii 
in declarafia recapitulativa a informafiilor cu privire la codul de 
inregistrare in scopuri de TVA al persoanelor impozabile carora le 
sunt destinate bunurile expediate sau transportate in cadrul regimului 
de stocuri la dispozi^ia clientului §i cu privire la orice modificare a 
informaliilor fumizate.

Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord s-a retras din 
Uniunea Europeana la 31 ianuarie 2020, iar perioada de tranzitie 
prevazuta de Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii 
Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana si din 
Comunitatea Europeana a Energiei Atomice a expirat la 31 
decembrie 2020.

Prin urmare, incepand cu 1 ianuarie 2021, legislatia Uniunii 
Europene in materie de TVA nu mai este aplicabila in Regatul Unit. 
Pe baza Protocolului privind Irlanda/Irlanda de Nord, care face parte 
din Acordul de retragere, pentru o perioada determinate, toate 
normele europene in materie de TVA privind operatiunile cu bunuri 
vor continua insa sa se aplice in relatia cu Irlanda de Nord, ca si cand 
aceasta ar fi considerate stat membru al Uniunii Europene din 
perspectiva impoziterii.

Anumite opera^iuni realizate intre persoane impozabile din 
Romania si persoane impozabile din Regatul Unit al Marii Britanii 
§i Irlandei de Nord, sunt luate in considerare in scopuri de TVA in 
continuare ca operatiuni intracomunitare, intrand sub incidenta 
tuturor obligatiilor in materie de TVA prevezute de Titlul VII al 
Codului fiscal, inclusiv in ceea ce priveste raportarea acestora in 
declaratiile recapitulative. ____ _

Cu toate acestea, sistemul VIES nu mai ofere ^
la inregistrarea in scopuri de TVA a persoari^^pffi^||^fe din 

Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de

nvire
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2.4. Anterior modificarilor aduse art. 303 din Codul fiscal prin 
art. I pet. 164 din Legea nr. 296/2020, in cadrul exceptiilor privind 
sumele cumulate de plata care nu se preluau in decontul de taxa era 
prevazuta si situatia sumelor reprezentand TVA de plata cu care 
organul fiscal s-a inscris la masa credala, potrivit Legii nr. 85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolven^ei §i de insolvenfa, cu 
modificarile §i completarile ulterioare. Prin Legea nr. 296/2020 s-a 
omis preluarea acestor sume care, potrivit Codului de procedura 
fiscala, nu se incadreaza in categoria obliga^iilor fiscale nerestante.

Astfel, este necesara o interventie legislative rapida care sa 
corecteze aceasta omisiune, in caz contrar obligatia de plata a acestor 
sume ar putea fi dublata, intrucat acestea ar fi datorate conform Legii 
nr. 85/2014 ca urmare a inscrierii organului fiscal la masa credala, 
cat §i preluate/reportate in deconturile de TVA ulterioare ca TVA de 
plata, depuse dupa data inscrierii organului fiscal la masa credala.

B. Masuri fiscale pentru contribuabilii care intra in sfera 
impozitului specific unor activitati

in conformitate cu prevederile Legii nr. 170/2016 privind 
impozitul specific unor activitafi, persoanele juridice romane care 
desfa§oara activitafi corespunzatoare codurilor CAEN: 5510 - 
"Hoteluri §i alte facilitdfi de cazare similare", 5520 - "Faciiitdfi de 
cazarepentru vacanfe perioade de scurtd duratd", 5530 - "Parcuri 
pentru rulote, campinguri §i tabere", 5590 - "Alte servicii de cazare", 
5610 - "Restaurante", 5621 - "Activitap de alimentafie (catering) 
pentru evenimente", 5629 - "Alte servicii de alimentape n.c.a", 5630 
- "Baruri §i alte activitdp de servire a bduturilor", sunt obligate la 
plata impozitului specific determinat potrivit metodologiei prevazute 
in cadrul acestui act normativ. Impozitul specific este anual §i se 
determine pe baza unui impozit standard stabilit pentru activitetile 
specifice respective si ajustat de anumite variabile in fimefie de 
rangul localitefii, de suprafafa utile comerciale/de servire/de 
desfa§urare a activitefii, coeficient de sezonalitate etc.

Declararea §i plata impozitului specific se efectueaze semestrial, 
pane la data de 25 inclusiv a lunii urmetoare, iar suma de plate 
semestriaie o reprezinte jumetate din impozitul specific anual.

De asemenea, in situafia in care intervin modificeri datorate 
inceterii unei activitefi corespunzetoare codurilor CAEN respective, 
incepand cu semestrul urmetor acestor modificeri, contribuabilii 
recalculeaze, in mod corespunzetor, impozitul specific aferent 
perioadei din anul calendaristic pentru care a des^su 
potrivit metodologiei prevezute de lege.

A

In prezerit, potrivit Ordonantei de urgente 
226/2020, contribuabilii obligati la plata impozi

iyitate.

X
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activitati, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor 
activitali, cu completarile ulterioare, pentm anul 2021, nu datoreaza 
impozit specific pentm o perioada de 90 de zile calculata incepand 
cu data de 1 ianuarie 2021.

Avand in vedere faptul ca prin Hotararea Guvemului nr. 
293/2021 starea de alerta a fost prelungita cu o perioada de inca 30 
de zile incepand cu 14 martie 2021, cadm normativ care mentine in 
continuare o serie de restrictii privind desfasurarea unor activitati 
economice, inclusiv in domeniul HoReCa, se impune scutirea de 
impozit a contribuabililor care desfasoara activitate in acest domeniu 
pentm inca o perioada de 90 de zile.

C. Reglementari fiscale referitoare la educatia timpurie
Prin Legea nr. 239/2020 pentm modificarea §i completarea Legii 

nr. 227/2015 privind Codul fiscal, au fost adoptate reguli noi pentm 
deducerea la calculul impozitului pe profit a cheltuielilor privind:

- funclionarea unitalilor de educafie timpurie aflate in 
administrarea contribuabilului, sau

- sumele achitate de contribuabil pentm plasarea copiilor 
angaja^ilor in unita^i care ofera servicii de educafie timpurie, 
conform legislaliei in vigoare.

Potrivit noului cadm fiscal, instituit conform prevederilor art. 25 
alin. (4) lit. i^) - i^) din Codul fiscal, cheltuielile cu educatia timpurie 
mentionate sunt nedeductibile la calculul rezultatului fiscal si se scad 
din impozitul pe profit datorat in perioada efectuarii acestora, dar nu 
mai mult de 1.500 lei/luna pentm fiecare copil. in cazul in care suma 
depa§e§te impozitul pe profit datorat, diferenfa va fi scazuta, in 
ordine, din impozitul pe salarii refinut de contribuabil pentm 
angajali, din taxa pe valoarea adaugata datorata sau din accizele 
datorate.

Prin acelasi act normativ, respectiv Legea nr. 239/2020, sumele 
platite de angajator pentm educalia timpurie a copiilor angaja^ilor au 
fost introduse in categoria veniturilor neimpozabile din salarii §i 
asimilate salariilor.

Totodata, prin Legea nr. 296/2020 pentm modificarea §i 
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, sumele platite 
de angajator pentm educatia timpurie a copiilor angaja^ilor au fost 
excluse din baza de calcul al contributiilor sociale obligatorii.

In practica, asa cum au semnalat atat contribuabilii 
interesati/organizatiile profesionale interesate de accesarea facilitatii 
fiscale privind educatia timpurie, cat si organe' 
parlamentari, noile reguli fiscale reglemenl 
insuficiente pentru a permite aplicarea lor. /[

Astfel, solicitarile de clarificare a reguliloi

L chiar
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elemente tehnice esentiale aplicarii, care nu se regasesc in actualele 
prevederi, privitoare la:

- categorii de unita^i care ofera servicii de educa^ie timpurie, 
conform legisla^iei in vigoare, eligibile pentru acordarea 
stimulentului fiscal, in conditiile existentei unei multitudini de 
categorii furnizori de educatie timpurie (ex.: unitati alternative de 
invatamant: Montessori, Waldorf, „after-scliool”-uri, cluburi ale 
copiilor etc.), cu forme diferite de organizare juridica (ex.: asociatii, 
funda^ii, societati);

- categorii de cheltuieli cu educatia timpurie, eligibile pentru 
acordarea stimulentului fiscal, in conditiile in care in practica exista 
o multitudine de categorii de servicii furnizate pentru educatie 
timpurie;

- clarificarea cazurilor/situatiilor practice ale unor categorii de 
salariati (ex.: salariati care primesc tichete de cre§a conform Legii 
nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, a celor ce au mai 
multi angajatori, cazul sot §i sotie cu acela§i angajator, alte situa^ii 
practice care pot conduce concomitent la reducerea bazei impozabile 
sau a impozitului pe profit datorat, dupa caz);

- stabilirea categoriilor de persoane fizice pentru care sumele 
platite de angajator pentru educatia timpurie a copiilor nu reprezinta 
avantaje neimpozabile (ex. persoanele fizice care realizeaza venituri 
asimilate salariilor remunerate in baza contractului de
management, mandat, administrate);

- situatii in care se exclude acordarea acestor sume (ex. contract 
de munca suspendat pentru concediu cre^tere copil, concediu 
medical);

- frac|ionarea plafonului de 1.500 lei/copil intre angajatorii 
parintilor §i/sau intre angajatorii aceluiasi parinte;

- modalitatea de suportare/decontare de catre angajator a 
cheltuielilor cu educatia timpurie, precum §i documentele 
justificative corespunzatoare;

- modalitatea de calcul pentru plafonul creditului fiscal, in 
corelatie cu perioada de calcul/declarare a impozitului pe profit 
(trimestrial/anual); cazul angajatorilor care inregistreaza pierdere;

- ordinea scaderii din impozitul pe profit datorat a creditului 
pentru educatie timpurie, in raport cu celelalte credite fiscale 
reglementate de Codul fiscal.

Totodata, s-a solicitat includerea in categoria cheltuielilor
ducatiadeductibile limitat a sumelor reprezentand cheltuiala 

timpurie pentru copiii contribuabilului si/sau ai an^Mt^^y^^ 
cazul veniturilor din activitati independente pentm^pp''’:'^dh|^l^et 
anual se determina in sistem real, pe baza datelor 
(ex.: societatile civile de avocatura, persoanele ^

i in

[4Z4
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intreprinderi individuale), intrucat in prezent nu exista prevederi 
legale in acest sens.

Un alt aspect important, sesizat de partile interesate, este acela al 
mecanismului de scadere din impozitul pe salarii re^inut de 
contribuabil pentru angaja^i, din taxa pe valoarea adaugata datorata 
sau din accizele datorate, pentru diferenta nerecuperata din impozitul 
pe profit datorat, in conditiile in care nu exista o procedura de 
compensare clara, iar perioadele de declarare pentru aceste obligatii 
fiscale sunt diferite de cele pentru impozitul pe profit.

O alta problema legata de acest aspect o reprezinta faptul ca atat 
taxa pe valoarea adaugata, cat si accizele sunt impozite indirecte 
reglementate la nivelul Uniunii Europene prin directive care sunt 
obligatorii pentru toate statele membre si in cazul acestora nu se pot 
acorda alte facilitati fiscale decat cele prevazute in mod expres de 
respectivele directive. Scaderea cheltuielilor cu educatia timpurie din 
taxa pe valoarea adaugata datorata sau din accizele datorate 
contravine regulilor de functionare a acestor impozite, astfel cum 
sunt stabilite de legislatia europeana in domeniu.

Totodata, este de subliniat si faptul capotrivit art. 148 alin. (2) si 
(4) din Constitutia Romaniei, republicata, ca urmare a aderarii, 
prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum §i 
celelalte reglementari comunitare cu caracter obligatoriu, au 
prioritate fafa de dispozifiile contrare din legile interne, cu 
respectarea prevederilor actului de aderare. In acelasi timp, 
Parlamentul, Pre§edintele Romaniei, Guvemul §i autoritatea 
judecatoreasca garanteaza aducerea la indeplinire a obligafiilor 
rezultate din actul aderarii.

In acelasi sens, deducerea cheltuielilor cu educafia timpurie 
suportate de angajatori din impozitul pe salarii refinut de contribuabil 
pentru angajafi, genereaza dificultati in aplicare avand in vedere 
faptul ca impozitul pe venit aferent veniturilor din salarii §i asimilate 
salariilor este datorat de persoana fizica, angajatorul avand numai 
obligatia de calcul, retinere, plata si declarare. in acest caz, intrucat 
cheltuiala cu educafia timpurie este o cheltuiala suportata de 
contribuabilul platitor de impozit pe profit, aceasta poate fi dedusa 
cel mult din impozitul pe profit datorat de contribuabil §i nicidecum 
din obligatiile fiscale datorate de alfi contribuabili, in speta, 
persoanele fizice care au calitatea de angajati. Mai mult, este de 
mentionat si faptul ca reglementarea ca avantaje de natura salariala 
neimpozabile a sumelor platite de angajator pentru educafia timpurie 
a copiilor angajafilor, implica o diminuare a impozitului pe venit 
datorat de angajati.

De asemenea au fost semnalate aspecb 
discriminatoriu al masurii fiscale instituite d

^^^^^^acterul
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prin raportare la diferite categorii de angaja^i care au alti angajatori 
decat persoanele juridice platitoare de impozit pe profit, cum sunt: 
platitorii de impozit pe veniturile microintreprinderilor, platitorii de 
impozit specific unor activitati sau institutiile publice ce nu 
desfa§oara activitati economice, precum §i in cazul angajatorilor care 
obtin venituri din activitati independente, cum ar fi societati civile de 
avocatura, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale.

D. Reglementari in domeniul procedurilor fiscale

1. Restructurarea obligatiilor bugetare
Prin Ordonanta Guvemului nr. 6/2019 privind instituirea unor 

facilitati fiscale, cu modific^ile §i completarile ulterioare, s-a 
reglementat instituirea unor masuri de restructurare a obligatiilor 
bugetare restante la 31 decembrie 2018 in cazul debitorilor care au 
datorii in cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei.

Masura a avut ca scop revitalizarea §i evitarea deschiderii 
procedurii insolventei contribuabililor care au disfiinctionalitati de 
natura structurala, fiind creata posibilitatea restructurarii fiscale a 
datoriilor pe care le-au acumulat debitorii, in decursul timpului si nu 
au avut posibilitatea sa le achite.

Ulterior, succesiv, prin Ordonanta Guvemului nr. 6/2020 pentm 
modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
precum §i pentm reglementarea unor masuri fiscal-bugetare, prin 
Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 29/2020 privind unele masuri 
economice §i fiscal-bugetare, prin Ordonanta de urgenta a 
Guvemului nr. 90/2020 pentm modificarea Ordonan^ei Guvemului 
nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitali fiscale, precum §i pentru 
modificarea altor acte normative, aprobata cu modificari de Legea 
nr. 114/2020, prin Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 181/2020 
privind unele masuri fiscal-bugetare, pentm modificarea §i 
completarea unor acte normative, precum §i pentm prorogarea unor 
termene au lost prorogate dispozitiile referitoare la termenele de 
depunere a notificarilor si a cererilor depuse de acestia pentru a 
beneficia de masurile de restructurare a obligatiilor bugetare, fiind 
stabilit un nou termen pentru depunerea intentiei de restmcturare, 
respectiv in perioadele 8 august - 31 octombrie 2019 §i in perioada 1 
febmarie - 30 septembrie 2020, precum §i in perioada 1 noiembrie 
2020 - 31 martie 2021 §i a lost prelungit termenul de depunere a 
solicitarii de restructurare pana la 30 iunie 2021.

De asemenea, prin Ordonanta Guvemului^ 

sfera de aplicare si la contribuabilii care aum'al 
milion de lei si prin Ordonanta de urgenta a|G| 
pentm modificarea Ordonantei Guvemului

un
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instituirea unor facilita^i fiscale, precum si pentm modificarea altor 
acte normative, aprobata cu modificari de Legea nr. 114/2020 
precum §i prin Ordonan^a de urgen^a a Guvemului nr. 226/2020 
privind unele masuri fiscal-bugetare §i pentru modificarea §i 
completarea unor acte normative §i prorogarea unor termene, cu 
modificarile si completarile ulterioare, a fost extinsa aria de 
cuprindere a obligatiilor pentru care se poate acorda restructurarea 
obligatiilor bugetare de la 31 decembrie 2018 la 31 iulie 2020, si 
ulterior pana la 31 decembrie 2020, inclusiv.

In plus, Ordonanta Guvemului nr. 6/2019 nu cuprinde precizari 
cu privire la situatia in care debitorii depun la organul fiscal 
notificarea cu privire la intenlia de restmcturare a obligatiilor 
bugetare dar nu mai depun solicitarea de restmcturare, un posibil 
motiv fiind acela ca debitorii intampina dificultati in indeplinirea 
conditiilor de accesare a restmcturarii obligatiilor bugetare.

Din analiza datelor existente la nivelul ANAF, aferente aplicarii 
prevederilor referitoare la restmcturarea obligatiilor bugetare, s-au 
constatat urmatoarele:

Pana la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a 
Guvemului nr. 226/2020, au fost depuse un numar de 1496 de 
notificari privind intentia de restmcturare iar in prezent exista un 
numar de 1855 notificari §i astfel se constata ca fata de momentul 
ultimei modificari numaml acestora a crescut cu 359 notificari, 
respectiv cu aproximativ 24%.

De asemenea, la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta 
a Guvemului nr. 226/2020, au fost depuse 118 cereri de restmcturare 
iar in prezent numaml acestora este de 207 si se constata astfel o 
cre§tere cu un numar de 89 cereri, respectiv, o crestere de 
aproximativ 75%.Totodata, numaml cererilor aprobate a crescut in 
prezent fata de ultima modificare a actului normativ, cu 73, (de la 82 
la 155), respectiv, cu aproximativ 89%, iar cele respinse au crescut 
cu 6 (de la 27 la 33), respectiv cu 22%.

Astfel, se constata ca masura este atractiva pentru contribuabilii 
aflati in dificultate financiara.

De asemenea, este de mentionat faptul ca volumul obligatiilor 
fiscale care intrau in restmcturare pana la data intrarii in vigoare a 
Ordonantei de urgenta a Guvemului nr. 226/2020 pentru care au fost 
depuse notificari/cereri a fost de 8.046 mil. lei, iar in prezent, pentm 
totalul notificarilor/cererilor volumul obligatiilor fiscale este de 
9.308 mil. lei constatandu-se astfel o crestere a volumului cu 1.262 
mil. lei, respectiv cu aproximativ 16%.

Totodata, precizam ca cifra de afaceri^^^l^^^^trata in 
exercitiul financiar 2020 de catre contribuamliw^l^^^fpAs pana 
in prezent cereri este de 18.754 mil, lei, iar i|i|ife^^M!p^jtlariati
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al acestora este de 98.105.
Dupa data de 31.12.2020 contribuabilii carora le-a fost aprobata 

solicitarea de restructurare au achitat suma totala de 268 mil. lei.

2. Rambursarea TVA
In circumstantele exceptionale create de focarul COVID-19, 

avand in vedere necesitatea reducerii perioadei de solulionare a 
deconturilor cu sume negative de TVA cu op^iune de rambursare, cu 
scopul de a reintroduce rapid in circuitul economic sumele solicitate 
la rambursare, precum §i imposibilitatea deplasarii, in condiliile 
pandemiei, a echipelor de control la sediul contribuabililor §i 
contactul fizic cu ace§tia, s-a impus modificarea procedurii speciale 
privind rambursarea taxei pe valoarea adaugata.

In acest sens, prin Ordonan^a de urgen^a a Guvemului nr. 48/2020 
privind unele masuri fmanciar-fiscale, au fost reglementate, prin 
excepiie de la prevederile art. 169 din Legea nr. 207/2015 privind 
Codul de procedura fiscala, cu modificarile §i completarile 
ulterioare, criterii dare de incadrare a deconturilor cu op^iune de 
rambursare a soldului sumei negative de TVA in categoria de rise 
fiscal mare si solutionarea acestora cu inspectie fiscala anticipata.

Prin art. XIII din Ordonan^a de urgenfa a Guvemului nr. 48/2020 
s-a legiferat aplicabilitatea prevederilor dispozitiilor art. XI, 
respectiv initial 30 de zile de la data incetarii starii de urgen^a, 
ulterior aplicabilitatea a fost prorogate succesiv prin art. 24 alin. (2) 
din Ordonan^a de urgen^a a Guvemului nr. 181/2020 §i prin art. 
XXIII din Ordonan^a de urgenfa a Guvemului nr. 226/2020 pana la 
data de 31 martie 2021.

Urmare implementarii noii proceduri de rambursare a taxei pe 
valoarea adaugata introduse prin Ordonanfa de urgen^a a Guvemului 
nr. 48/2020, potrivit datelor centralizate la nivelul ANAF la 31 
decembrie 2020, au rezultat urmatoarele:

a) in perioada martie - decembrie 2020 au fost depuse un numar 
de 96.543 DNOR-uri, fiind solicitata la rambursare suma de 16.290 
mil. lei;

b) din cele 96.543 DNOR-uri depuse de contribuabili, un numar 
de 8.212 DNOR-uri (1.788 mil. lei) au fost incadrate in categoria de 
rise fiscal mare, fiind transmise catre stmeturile de inspectie in 
vederea efectuarii inspectiilor fiscale anticipate;

c) comparativ cu perioada similara a anului 2019 ponderea
DNOR-urilor incadrate la rise mare se situa la nivd^i^^ls 
totalul DNOR-urilor depuse de contribuabil^^l^y^^^^ipada 

analizata (martie - decembrie 2020), ponderea la
nivelul de 8,51% DNOR-uri incadrate la rise Inafe

,4% din
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uri depuse; astfel, extinderea mecanismului de rambursare a TVA a 
avut drept consecin^a reducerea numarului de deconturi negative cu 
optiune de rambursare solutionate cu control anticipat;

d) in ceea ce priveste ponderea sumelor respinse in TVA 
solicitata la rambursare, aceasta se prezinta dupa cum urmeaza:

- Anul 2019 (martie - decembrie) - 3,75%
- Anul 2020 (martie - decembrie) - 7,02%.
De asemenea, derogarea de la art. 169 din Codul de procedura 

fiscala a avut drept scop reintroducerea rapida in circuitul economic 
a sumelor solicitate la rambursare. In acest sens, comparativ cu 
perioada similara din 2019 situatia se prezinta astfel: in anul 2019 
numarul deconturilor incadrate la rise fiscal mic au fost de 83.443 cu 
sume solicitate la rambursare in cuantum de 13.371 mil. lei,.in timp 
ce in aceea§i perioada a anului 2020 au fost depuse un numar de 
85.646 deconturi incadrate la rise fiscal mic pentru sume solicitate la 
rambursare in cuantum de 13.997 mil. lei.

3. Anularea unor obligatii accesorii
Prin Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 69/2020 pentru 

modificarea §i completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
precum §1 pentru instituirea unor masuri fiscale, cu modificarile si 
completarile ulterioare, a fost aprobata si o alta facilitate fiscala decat 
cea a restructurarii creantelor bugetare, respectiv anularea 
obligatiilor accesorii. Aceasta facilitate presupunea achitarea 
obligatiilor bugetare principale restante de la 31 martie 2020, caz in 
care s-au anulat obligatiile accesorii aferente acestora.

Termenul de depunere a cererilor de anulare a obligatiilor de 
plata accesorii a fost pana la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, 
acesta fiind prelungit ulterior prin Ordonanfa de urgenfa a 
Guvemului nr. 226/2020 pana la 31 martie 2021.

Pana in prezent au fost depuse 24.853 notificari iar cererile de 
anulare a accesoriilor au fost in numar de 44.894 pentm care s-au 
comunicat 36. 603 decizii de anulare.

De mentionat faptul ca volumul obligatiilor principale achitate ca 
urmare a accesarii masurilor prevazute de Ordonanfa de urgenfa a 
Guvemului nr. 69/2020 este de 47.080 mil. lei.

4. Esalonarea la plata, in forma simplificata, a obligatiilor 
bugetare datorate dupa data declararii starii de urgenta, 
administrate de organul fiscal central

Prin Ordonanta de urgenta a Guvemului nnJ.^2-020 privind 
unele masuri fiscal-bugetare, pentm modificare^^,W^^^ea unor 
acte normative precum §i pentm prorogareayfe^^t^S^S^'i^au fost

II If
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adoptate masuri alternative la masurile fiscale adoptate dupa intrarea 
m starea de urgen|a.

Astfel, una dintre aceste masuri a vizat reglementarea unei 
proceduri simplificate de acordare a esalonarii la plata pentru cel 
mult 12 luni, pentru contribuabilii care au fost buni platnici pana la 
data intrarii in starea de urgenta, indiferent de forma de proprietate.

Inlesnirea la plata consta in e§alonarea la plata pe cel mult 12 luni 
a obliga^iilor bugetare principale precum si pentru obligatiile fiscale 
accesorii aferente acestora a caror scadenta/termen de plata se 
impline^te dupa data declararii starii de urgenta.

Aceasta masura are ca scop, pe de o parte, din perspectiva 
contribuabililor, sustinerea conform^ii la plata §i, totodata, 
mentinerea in aceasta perioada de criza sanitara a resurselor 
fmanciare ale acestora, iar pe de alta parte, din perspectiva statului, 
asigurarea incasarii unor sume certe si periodice la bugetul general 
consolidat.

Pentru acordarea esalonarii, contribuabilii trebuie sa depuna o 
cerere pana la data de 31 martie 2021, inclusiv si sa indeplineasca 
anumite conditii prevazute de actul normativ.

Faia de procedura normala de acordare a esalonarii potrivit 
Codului de procedura fiscala, documentele depuse de debitori sunt 
simplificate in sensul ca se depune numai o cerere, fara a fi depuse 
alte documente si termenul de solutionare este mult redus, intrucat 
nu este necesara o analiza ampla asupra situatiei fiscale a debitorului.

In vederea acordarii esalonarii la plata, in forma simpliflcata, nu 
se solicita constituirea de garantii, tinand cont de perioada scurta 
pentru care se acorda esalonarea la plata, de situatia dificila cu care 
se confrunta contribuabilii din perspectiva lichiditafilor financiare 
mult diminuate fafa de perioada anterioara intrarii in starea de 
urgenta, precum si de necesitatea sustinerii mediului de afaceri 
pentru revitalizarea activitatii.

De asemenea, se suspenda executarea silita pentru obligatiile 
bugetare ce fac obiectul esalonarii la plata precum si pentru cele care 
constituie conditie de mentinere a valabilitatii inlesnirii la plata.

Pe perioada esalonarii la plata, contribuabilii trebuie sa achite 
toate obligatiile nascute in aceasta perioada, cu posibilitatea de 
prelungire a termenelor de plata. Contribuabilul poate mentine 
esalonarea la plata pierduta, de doua ori pe perioada de valabilitate a 
esalonarii la plata, respectiv in cele 12 luni de esalonare.

Totodata, contribuabilul poate solicita, de cel mult doua ori pe
perioada de valabilitate a esalonarii la plata, acesteia
prin includerea in esalonare a obligatiilor ce^^^@ppMi 
mentinere a valabilitatii esalonarii. i

itie de
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De mentionat ca, pe perioada e^alonarii la plata, m forma 
simplificata, obligatiile bugetare ce fac obiectul e§alonarii, precum 
si cele care constituie conditie de mentinere a valabilitatii esalonarii 
la plata nu se considera restante.

In cazul e§alonarii la plata, in forma simplificata, s-a aplicat o 
cota diminuata a dobanzii la nivelul de 0,01% pe fiecare zi de 
intarziere.

Pana in prezent, au fost depuse un numar de 53.603 cereri de 
esalonare la plata in forma simplificata, pentm obligatii fiscale in 
suma de 11.821 mil. lei, din care principale de 11.022 mil. lei §i 
accesorii de 799 mil. lei, din care:

- 45.035 cereri au fost aprobate. Obligatiile fiscale aferente 
acestora sunt in cuantum de 10.594 mil. lei, din care 10.414 mil. lei - 
obligatii bugetare principale si 180 mil.lei - obligatii fiscale accesorii;

- 1.194 cereri sunt in curs de solutionare. Obligatiile fiscale 
aferente acestora sunt in cuantum de 73 mil. lei, din care 71 mil. lei - 
obligatii bugetare principale §i 2 mil.lei - obligatii fiscale accesorii;

- 5.818 cereri au fost respinse;
- 1.556 cereri au fost retrase de contribuabili.

Pentru recuperarea obligatiilor bugetare datorate de 
contribuabilii care §i-au retras cererile de esalonare sau le-au fost 
respinse cererile ca urmare a faptului ca nu au indeplinit conditiile, 
organele fiscale au procedat la indrumarea acestora catre alte 
facilitati fiscale sau au demarat masurile de executare silita.

Din analiza datelor prezentate privind accesarea facilitatii fiscale 
constand in esalonare la plata in forma simplificata se constata ca 
aceasta masura, pe de o parte, a fost una dintre cele mai solicitate 
facilitati, iar pe de alta parte, a condus la eficientizarea incasarii 
veniturilor la bugetul general consolidat, pe termen scurt si mediu, 
prin asigurarea unor venituri certe si permanente.

In ceea ce priveste impactul bugetar privind incasarea veniturilor 
din obligatiile fiscale amanate la plata pe perioada pandemiei, la data 
de 30 noiembrie 2020, cuantumul acestora a fost de 19.087 mil. lei, 
din care s-au incasat 5.330 mil. lei, astfel:

- in luna decembrie 2020 - au fost incasate 979 mil. lei;
- in luna ianuarie 2021 - au fost incasate 3.315 mil. lei;
- in luna februarie 2021 - au fost incasate 1.036 mil. lei.
Din diferenta de 13.757 mil. lei rama§i de recuperat, au fost 

aprobate e^alonari la plata in forma simplificata pentru obligatii 
bugetare in cuantum de 10.599 mil. lei.

In cazul 
proiectelor de 
acte normative Nu este cazul.
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care transpun 
legisla^ie
comunitara sau 
creeaza cadrul 
pentru aplicarea 
directa a acesteia, 
se vor specifica 
doar 
comunitare in 
cauza, inso^ite de 
elementele de 
identificare ale 
acestora

actele

A. Reglementari in domeniul fiscal 
1. Impozitul pe venit
Se propune clarificarea modului de distribuire a cheltuielii cu 

achizitia aparatelor de marcat electronice fiscale utilizate de 
asocierile fara personalitate juridica, respectiv dedueerea costului de 
aehizitie al aparatelor de marcat electronice fiscale sa se efectueze 
de catre fiecare asociat din impozitul anual, proportional cu cota de 
participare in asociere.

2. Taxa pe valoarea adaugata
2.1. Pentru corelarea prevederilor legale in ceea ce priveste 

regimul fiscal din perspectiva TVA aferent transferului gratuit al 
alimentelor destinate consumului uman, se impune modificarea 
Codului fiscal, prin eliminarea referirii la bunurile de natura 
alimentara din cadrul prevederilor art. 286 alin. (1) litera c) din Codul 
fiscal care reglementeaza baza de impozitare a TVA.

2.2. Avand in vedere ca aplicarea taxarii inverse de catre 
persoanele impozabile care comercializeaza aur de investitii este 
reglementata la art. 331 din Codul fiscal, la care se face deja referire 
in cadrul tezei a doua a art. 297 alin. (3) din Codul fiscal, pentru 
corelarea corespunzatoare a prevederilor legale se impune o corectie 
tehnica la art. 297 alin. (3) din Codul fiscal, prin eliminarea din teza 
a doua a referirii eronate la dispoz4iile art. 313 alin. (10) din Codul 
fiscal, care reglementeaza obligativitatea dnerii eviden^elor de catre 
persoanele impozabile care comercializeaza aur de investitii.

2.3. Se propune introducerea unor exceptii de la depunerea
declara|iei recapitulative pentru operatiunile desfa§urate intre 
persoanele impozabile din Romania si persoand,©^^_„_, 
Regatul Unit al Marii Britanii §i Irlandei de 
ca sistemul VIES nu mai ofera informatii cu ' ’’
in scopuri de TVA a persoanelor impozabileldii

2. Schimbari 
preconizate

labile din
idere

ea
Muliilt al
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Marii Britanii Irlandei de Nord. Exceptiile de la depunerea 
declaratiilor recapitulative nu vor viza operatiunile care implica 
transporturi de bunuri in/din Irlanda de Nord.

2.4. Este necesara o interventie legislativa rapida asupra art. 303 
din Codul fiscal prin care sa se reintroduca prevederea referitoare la 
exceptarea de la includerea in decontul de taxa a sumelor 
reprezentand TVA de plata cu care organul fiscal s-a inscris la masa 
credala, potrivit Legii nr. 85/2014.

B. Masuri fiscale pentru contribuabilii care intra in sfera 
impozitului specific unor activitati

In contextul mentinerii restrictiilor privind desfasurarea 
activitatilor, pentru contribuabilii care intra sub incidenta Legii nr. 
170/2016 privind impozitul specific unor activitati se propune 
scutirea de impozit specific unor activitati, pentru anul 2021, pentru 
inca o perioada de 90 de zile calculate incepand cu data de 1 aprilie 
2021.

C. Reglementari fiscale referitoare la educatia timpurie
Se propune suspendarea aplicarii dispozitiilor art. 25 alin. (4) lit. 

i^) - i^) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile 
si completarile ulterioare, avand in vedere faptul ca aceste dispozitii 
nu asigura reguli fiscale suficiente si neechivoce de aplicare a 
stimulentului fiscal reglementat pentru educatia timpurie, care sa 
conduca la stabilitate §i eficienta legislativa, ceea ce impune astfel o 
revizuire a acestor reglementari.

Luand in considerare modul de calcul si declarare a impozitului 
pe profit datorat, respectiv trimestrial/anual, perioada suspendarii 
incepe cu data de 1 aprilie 2021 si se incheie la data de 31 decembrie 
2021. Aceeasi perioada de suspendare se aplica §i pentru 
contribuabilii cu an fiscal modificat. Perioada propusa are in vedere 
complexitatea elementelor prezentate la Secfiunea „Descrierea 
situatiei actuale” din prezenta Nota si asigurarea unei perioade de 
timp adecvate pentru dezbaterea si reglementarea lor.

Pe perioada suspendarii, in cazul cheltuielilor pentru functionarea 
cre§elor/gradinitelor afiate in administrarea contribuabililor se 
reglementeaza regimul fiscal aplicabil inainte de intrarea in vigoare 
a Legii nr. 239/2020 respectiv de cheltuieli sociale deductibile, la 
calculul rezultatului fiscal, in limita de 5% aplicata asupra valorii 
cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Legii 
Codul muncii.

Totodata, se propune suspendarea preved 
litera x) §i art. 142 lit. z) din Legea nr. 227/2011 pjK 
Masura se aplica incepand cu veniturile aferemgl^K

53/2003 -

W-
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D. Masuri in domeniul procedurii fiscale

1. Restructurarea obligatiilor bugetare
Avand in vedere riscul aparitiei unor dezechilibre fmanciare la 

nivelul economiei nationale cu impact asupra contribuabililor, si 
conditiile in care criza COVID se acutizeaza avand ca rezultat noi 
restrictii inclusiv de natura economica, este necesara prorogarea 
dispozitiilor referitoare la termenele de depunere a notificarilor si a 
cererilor depuse de acestia pentm a beneficia de masurile de 
restructurare a obligatiilor bugetare.

Tinand cont de faptul ca, termenul de notificare a organului fiscal 
privind intentia de restructurare se impline^te la 31 martie 2021, iar 
efectele economice ale declararii starii de urgenta si ale starii de 
alerta este de asteptat sa continue dupa incetarea acestora, iar situatia 
economica a contribuabililor viza|i va ramane in continuare afectata, 
se propune modificarea art. 3 alin. (1) si art. 22 alin. (1) in scopul 
prelungirii termenelor de depunere a notificarii privind intentia de 
restructurare a obliga|iilor bugetare §i implicit a solicitarii de 
restructurare a obligatiilor bugetare.

Astfel, se propune prorogarea termenului pentru depunerea 
notificarii privind intentia de restructurare a obligatiilor bugetare 
pana la data de 30 septembrie 2021 si prorogarea termenului de 
depunere a cererii de restructurare pana la data de 31 ianuarie 2022.

In plus, se propune ea pentru debitorii care au notificat organul 
fiscal in perioada 2019-2021 si nu au depus cererea de restructurare, 
sa se stabileasca un termen rezonabil de indeplinire a conditiilor si 
depunerea planului de restructurare. In caz contrar, urmeaza a incepe 
executarea silita tocmai pentru indeplinirea conditiilor si depunerea 
planului de restructurare. Daca ulterior inceperii executarii silite 
debitorul depune solicitarea de restructurare, in aceasta situatie 
organul fiscal va dispune suspendarea masurilor de executare silita 
pana la solutionarea cererii, dupa caz. Luand in considerare numarul 
semnificativ al notificarilor raportat la numarul cererilor de 
restructurare, se justifica stabilirea acestui termen rezonabil de 
depunere a cererii astfel incat sa se analizeze de catre organul fiscal 
daca planul de restructurare este viabil sau nu.

Similar se impune acelasi tratament si pentru cei care vor depune 
notificari dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de 
urgenta.

masura
itji-fl^^l^^m^^megativa

2. Rambursarea TVA
Se propune prorogarea termenului peni 

privind solicitarea la rambursare prin deed
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de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare, depuse in 
cadrul termenului legal de depunere, cu efectuarea, ulterior, a 
inspectiei fiscale, pana la data de 31 ianuarie 2022.

Prorogarea acestui termen are ca scop sprijinirea, in continuare a 
mediului de afaceri a contribuabililor persoane fizice, in contextul 
actual sanitar §i economic dificil.

3. Anularea unor obligatii accesorii
Tinand cont de faptul ca obligatiile accesorii ingreuneaza 

conformarea la plata a obligatiilor bugetare, in contextul actual al 
dificultatilor financiare cu care se confrunta contribuabilii afectati 
direct sau indirect de criza Covid -19, si analizand impactul pe care 
1-a avut adoptarea facilitatilor fiscale, adoptate dupa data intrarii in 
starea de urgenta, se impune continuarea aplicarii acestor masuri 
fiscale pana la data de 31 ianuarie 2022.

Totodata, se propune ca de masura anularii dobanzilor, 
penalitatilor §i tuturor accesoriilor aferente obligatiilor bugetare 
principale administrate de organul fiscal cu scadente anterioare datei 
de 31 martie 2020, sa beneficieze si debitorii care au aceste obligatii 
individualizate in decizii de impunere emise ca urmare a unei 
inspecfii fiscale sau verificarii situafiei fiscale personale, in derulare 
la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta sau care 
urmeaza sa inceapa dupa data intrarii in vigoare a prezentei 
ordonante de urgenta, dar nu mai tarziu de 31 ianuarie 2022, 
indiferent de momentul la care inspectia fiscala se finalizeaza, daca 
sunt stinse diferentele de obligatii bugetare principale individualizate 
in decizia de impunere in termenul prevazut la art. 156 alin. (1) din 
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu 
modificarile §i completarile ulterioare, si se depune cererea de 
anulare a accesoriilor pana la anumite termene.

4. Esalonarea la plata, in forma simplificata, a obligatiilor 
bugetare datorate dupa data declararii starii de urgenta, 
administrate de organul fiscal central

Avand in vedere faptul ca cererile pentru acordarea e^alonarii la 
plata in forma simplificata au fost depuse intr-un numar semnificativ 
atat pana la sfarsitul anului trecut, cat si de la inceputul acestui an, se 
constata ca acest tip de facilitate fiscala a prezentat un interes crescut 
din partea contribuabililor, ceea ce conduce la necesitatea prorogarii 
termenului de acordare a acestei facilitati pana la data de 30 
septembrie 2021.

3. Alte informafij

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

1. Impactul 
macroeconomic
1^ Impactul asupra 
mediului concurential 

domeniului 
ajutoarelor de stat

In conditiile in care prevederile Legii nr. 239/2020 nu au 
reglementat reguli fiscale suficiente si neechivoce de aplicare a 
stimulentului fiscal reglementat pentru educatie timpurie, 
masura suspendarii aplicarii acestor dispozitii neclare §i 
interpretabile urmeaza sa asigure, pe perioada suspendarii, 
contribuabililor platitori de impozit pe profit interesati in 
finantarea cheltuieli cu educatia timpurie a copiilor salariatilor, 
aplicarea unui regim fiscal deja cunoscut §i aplicat pentru acest 
tip de cheltuieli.

2. Impactul asupra 
mediului de afaceri

2K Impactul asupra
sarcinilor
administrative

Din perspectiva reglementarilor prevazute de prezentul 
proiect de ordonanta de urgenta, nu este necesara efectuarea 
testului IMM deoarece nu se refera la o crestere a sarcinilor 
fiscale si administrative ale IMM-urilor, respectiv nu se 
introduc sarcini/obligatii fiscale noi.

2\ Impactul asupra 
intreprinderilor mici 
si mijlocii

3. Impactul social Nu este cazul
4. Impactul asupra 
mediului Nu este cazul.

5. Alte informatii Nu au fost identificate.

Secfiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atat pe termen scurt, 

pentru anul curent, cat ^i pe termen lung (pe 5 ani)

- mid. lei -
Anul

curent
2021

Urmatorii 4 ani Media pe 5Indicatori ani2022 2023 2024 2025
1 2 3 4 5 76

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

17



a) buget de stat, din 
acestea:
(i) impozit pe profit*
(ii) impozit specific 
unor activitati - 0,024

(iii) impozit pe venit,
b) bugete locale:
(i) impozit pe profit
c) bugetul asigurarilor 
sociale de stat:
(i) contribu^ii de 
asigurari
2) Modificari ale 
cheltuielilor bugetare, 
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din 
acestea:
(i) cheltuieli de 
personal
(ii)bunuri §i servicii
b) bugete locale:
(i) cheltuieli de 
personal
(ii) bunuri §i servicii
c) bugetul asigurarilor 
sociale de stat:
(i) cheltuieli de 
personal
(ii) bunuri §i servicii
3) Impact financial-, 
plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4) Propuneri pentru 
acoperirea cre§terii 
cheltuielilor bugetare
5) Propuneri pentru a 
compensa reducerea 
veniturilor bugetare
6) Calcule detaliate 
privind
fundamentarea
modificarilor im
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veniturilor §;i/sau 
cheltuielilor bugetare

* Mecanismul actual de scadere a plafonului fiscal de 1.500 
lei/luna pentru fiecare copil din impozitul pe profit datorat poate 
genera, la nivelul anual, un impact estimat asupra veniturilor 
bugetare de -4,5 miliarde lei.

Masura de suspendare a aplicarii prevederilor art. 25 alin. 
(4) i^)-i^) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, dispozitii 
introduse prin Legea nr. 239/2020 pentru modificarea §i 
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, conduce 
la anularea impactului bugetar de -4,5 miliarde lei, fara a genera 
impact bugetar asupra veniturilor estimate prin legea bugetara.

7) Alte informafii

Secfiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislafiei in vigoare

1. Masuri normative necesare 
pentru aplicarea prevederilor 
proiectului de act normativ 
a) acte normative in vigoare ce vor 
fi modificate sau abrogate, ca 
urmare a intrarii in vigoare a 
proiectului de act normativ;

Hotararea Guvemului nr. 1/2016 privind Normele 
metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 
privind Codul fiscal, cu modificarile si 
completarile ulterioare

b) acte normative ce urmeaza a fi 
elaborate in vederea
implementarii noilor dispozitii
1^) Compatibilitatea proiectului de 
act normativ cu legislafia in 
domeniul achizitiilor publice

Nu este cazul

2) Conformitatea proiectului de 
act normativ cu legislafia 
comunitara in cazul proiectelor ce 
transpun prevederi comunitare

Nu este cazul

3) Masuri normative necesare 
aplicarii directe a actelor 
normative comunitare

Nu este cazul

4) Hotarari ale Curfii de Justifie a 
Uniunii Europene Nu este cazul
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5) Alte acte normative fi/sau 
documente internafionale din care 
decurg anga.iamente

Nu este cazul

6) Alte informa|ii Nu este cazul

Secfiunea a 6-a
Consultarile efectuate in vederea elaborarii proiectului de act normativ

A fost respectata procedura prevazuta 
de Legea nr. 52/2003 privind 
transparen^a decizionala m 
administratia publica, in sensul ca 
proiectul de act normativ a fost 
publicat pe site-ul Ministerului 
Finanfelor,

1) Informa^ii privind procesul de consultare cu 
organizafii neguvernamentale, institute de 
cercetare §;i alte organisme implicate

2) Fundamentarea alegerii organiza^iilor cu 
care a avut loc consultarea, precum §i a modului 
in care activitatea acestor organiza^ii este legata 
de obiectul proiectului de act normativ

Nu este cazul

3) Consultarile organizate cu autoritatile 
administrafiei publice locale, in situa^ia in care 
proiectul de act normativ are ca obiect activita^i 
ale acestor autoritati, in condifiile Hotararii 
Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de 
consultare a stnicturilor asociative ale 
autoritalilor administratiei publice locale la 
elaborarea proiectelor de acte normative

Nu este cazul

4) Consultarile desfa^urate in cadrul consiliilor 
interministeriale, in conformitate cu prevederile 
Hotararii Guvernului nr. 750/2005 privind 
constituirea consiliilor interministeriale 
permanente

Nu este cazul

5) Informatii privind avizarea de catre:

Consiliul Legislativ a^iz^avorabil 
proiectul de ordoi^^^^^^^enta a 
Guvernului prin^^£igl^^^^21.

a) Consiliul Legislativ

UJb) Consiliul Suprem de Aparare a jarii Nu este cazul
5
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c) Consiliul Economic §1 Social Consiliul Economic §i Social a emis 
avizul nr, 2616/2021

d) Consiliul Concuren^ei Nu este cazul

e) Curtea de Conturi Nu este cazul

6) Alte informatii Nu este cazul

Secfiunea a 7-a
Activita^i de informare publica privind elaborarea si implementarea proiectului

de act normativ

Proiectul de act normativ a lost 
publicat in data de 22.03.2021 pe site- 
ul Ministerului Finan^elor potrivit 
dispozi^iilor Legii nr. 52/2003 privind 
transparenta 
administratia publica, republicata §i a 
fost dezbatut in data de 23.03.2021 in 
cadrul Comisiei de Dialog Social la 
care participa reprezentan^i ai 
organismelor interesate.

1) Informarea societafii civile cu privire la 
necesitatea elaborarii proiectului de act 
normativ

decizionala m

2) Informarea societafii civile cu privire la 
eventualul impact asupra mediului in urma 
implementarii proiectului de act normativ, 
precum §;i efectele asupra sanatafii §i securitalii 
cetafenilor sau diversitafij biologice

Nu este cazul

3) Alte informalii Nu este cazul

Secfiunea a 8-a 
Masuri de implementare

1) Masurile de punere in aplicare a proiectului 
de act normativ de catre autoritafile 
administra^iei publice centrale §i/sau locale - 
inflinlarea unor noi organisme sau extinderea 
competenfelor institutiilor existente

Nu este cazul

Nu este cazul2) Alte informatii

#l|i
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Fa^a de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonan^ei 
de urgenta a Guvemului privind unele masuri fiscale, precum si pentru modificarea si 
completarea unor acte normative in domeniul fiscal, pe care il supunem Parlamentului spre 

adoptare.
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