
EXPUNERE DE MOTIVE

Sec^iunea 1
Titlul proiectului de act normativ

ORDONANTA pentru modificarea completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal

Sectiunea a 2-a
Motivul emiterii proiectului de act normativ
1. Impozit pe profit

l.l.Reguli pentru inceperea perioadei impozabile in cazul 
persoanei juridice straine rezidente in Romania potrivit 
locului conducerii efective
In cadrul prevederilor privind anul fiscal sunt stabilite reguli 

privind inceperea §i incetarea perioadei impozabile pentru anumifi 
contribuabili sau operajiuni efectuate de ace^tia din punct de vedere 
juridic. Astfel, pentru persoanele juridice care se infiinteaza in 
cursul anului fiscal, inceperea perioadei impozabile are ca referinja 
inregistrarea la registrul comertului, registrul \inut de instan{ele 
judecatore^ti sau alte autoritaji competente iar pentru sediul 
permanent de la inceperea activitaiii in Rom&iia.

intrucat, prin Legea nr, 296/2020 pentru modificarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, au fost reglementate noi reguli 
pentru persoana juridica straina rezidenta in Romania potrivit 
locului conducerii efective, se considera necesara stabilirea unei 
reguli privind inceperea perioadei impozabile in cazul acestor 
contribuabili.1. Descrierea 

situafiei actuate
1.2.Regimul fiscal al dividendelor primite de persoane 

juridice romane din statele membre ale Uniunii Europene
Conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, denumita in continuare Codul fiscal, dispozi{ii care 
transpun Directiva 2011/96/UE a Consiliului privind regimul fiscal 
comun care se aplica societatilor-mama §i filialelor acestora din 
diferite state membre, in ceea ce prive^te regimul fiscal al 
dividendelor primite de societa^ile romane^ti, respectiv de sediile 
permanente din Romania ale unor societati din state membre, de la 
filialele acestora din statele membre ale Uniunii Europene, in ceea 
ce prive^te eliminarea dublei impozitm*! a dividendelor si a altor 
forme de repartizari de profit, achitate societatilor-mama din 
Romania de catre filialele din Uniunea Europeana, denumita in 
continuare UE, una dintre condi^iile care trebuie indeplinite de o 
persoana juridica romana pentru ca aceste venituri sa fie conside^pv j^ 
neimpozabile la calculul rezultatului fiscal, este acee^S6^|tfi^jvX 
platitoare de impozit pe profit, potrivit titlului II din C®uf:|fjsGM,'^;^^' 
fara posibilitatea unei optiuni sau except^i. ft ,

ft ‘
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In cadml acestei directive, la art. 2 se men^ioneaza in mod 
expres faptul ca sunt ineluse in sfera de aplicare §i alte categorii de 
persoane juridice in situafia in care acestea platesc un impozit care 
substituie impozitul pe profit sau unul dintre impozitele menfionate 
in anexa I partea B, stabilite de fiecare stat membru.

A

In acest context, luand in considerare prevederile fiscale 
na^ionale in vigoare potrivit carora o persoana juridica romana are 
obligafia de a plati, fie impozit pe profit, fie impozit pe veniturile 
microintreprinderilor sau impozit specific unor activitati, Comisia 
Europeana a evidentiat ca fiind neconform modul de transpunere a 
art. 2 din respectiva directiva. In masura in care nu se instituie 
masuri fiscale de conformare, aceasta situa^ie poate declansa o 
ac^iune impotriva Romaniei in constatarea neindeplinirii obligatiilor 
de stat membru (procedura de infringement).

Pentru evitarea unei asemenea proceduri, se impune 
completarea referinjelor din cadrul art. 24 din Codul fiscal, cu o 
trimitere §i la impozitele care substituie impozitul pe profit, in cazul 
persoanelor juridice romane, §i in mod corelativ, cu o trimitere 
pentru persoanele juridice straine, societati-mama sau filiale, dupa 
caz, care plMesc potrivit legislaliei fiscale a unui stat membru UE 
un alt impozit care substituie unul dintre impozitele prevazute in 
anexa nr. 2, parte integranta a titlului II din Codul fiscal.

1.3. Regimul fiscal al ajustarilor pentru deprecierea creanfelor
In conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) lit. c) din Codul 

fiscal, ajust^ile pentru deprecierea crean^elor, inregistrate potrivit 
reglementarilor contabile aplicabile, sunt deductibile in limita unui 
procent de 30% din valoarea acestora, daca crean^ele indeplinesc 
cumulativ urmatoarele conditii:

1. sunt neincasate intr-o perioada ce depa§e§te 270 de zile de 
la data scaden|ei;

2. nu sunt garantate de alta persoana;
3. sunt datorate de o persoana care nu este persoana afiliata 

contribuabilului.
Prin Legea nr. 296/2020, prevederile mai sus mentionate au 

fost modificate in sensul deducerii integrale a ajustmlor pentru 
deprecierea creanjelor, masura aplicabila incepand cu data de 1 
ianuarie 2021. Prin Ordonan^a de urgenta a Guvemului nr. 
226/2020, aplicarea acestei masuri a fost amanata, ca urmare a 
impactului bugetar, urmand sa intre in vigoare incepand cu data de 
1 ianuarie 2022.

Luand in considerare solicitarea mediului de afaceri de 
sustinere a fluxurilor fmanciare in contextul cre§terii volumului 
crean^elor neineasate ca urmare a efectelor negative ale pandemiei 
de COVID-19, dar §i pentru diminuarea impactului bug^a^^^e 
necesara modificarea prevederilor respective.

1.4. Esalonarea impozitului pe profit regiemen^^tafdeja^^lp^
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din Codul Hscal
Prevederile art. 40^ din Codul fiscal transpun prevederile art, 5 

"Impozitarea la ie§ire” din cadrul Directivei 2016/1164AJE a 
Consiliului de stabilire a normelor impotriva practicilor de evitare a 
obligafiilor fiscale care au inciden|a directa asupra flinctionarii 
piefei interne, referitoare la regimul fiscal aplicabil transferurilor de 
active, de rezidenfa fiscala §i/sau de activitate economica 
desfa§urata printr-un sediu permanent, pentru care Romania pierde 
dreptul de impozitare. Astfel, prin dispozitiile mentionate, pentru 
contribuabilii platitori de impozit pe profit, se reglementeaza 
obligafia plajii impozitului asupra diferenfei dintre valoarea de piafa 
a activelor transferate intr-o perioada impozabila §i valoarea lor 
fiscala. Totodata, aceste prevederi stabilesc, pentru situatiile expres 
reglementate de Directiva 2016/1164/UE, §i dreptul 
contribuabilului de e§alonare la plata a acestei obliga^ii fiscale, pe 
parcursul a cinci ani, daca sunt indeplinite condifiile generale 
prev^ute de capitolul IV "Inlesniri la plata" de la titlul VII 
"Colectarea creanfelor fiscale" din Legea nr. 207/2015 privind 
Codul de procedura fiscala, denumita in continuare Codul de 
procedura fiscala.

In cadrul procesului de evaluare a modului in care prevederile 
art. 5 din Directiva 2016/1164/UE au fost transpuse §i integrate in 
legislajia nafionala, Comisia Europeana a solicitat transmiterea de 
informa^ii suplimentare in legtora cu dispozijiilor alin. (3) §i alin. 
(4) lit. d) si e), din perspectiva aspectelor de procedura fiscala, fiind 
astfel vizate anumite situatii care impun intreruperea e^alonarii 
acestei obliga|ii fiscale, in special din perspectiva garanfiilor §i a 
dobanzilor stabilite, potrivit prevederilor Codului de procedura 
fiscala, precum aplicarea regulilor nationale care impun 
intreruperea e§alonarii la plata: faliment, lichidare, neonorarea 
obligajiilor de plata a tran^elor de e^alonare sau neremedierea intr- 
un termen rezonabil a acestei situapi de neplata. In opinia Comisiei 
Europene, modalitatea de redactare utilizata prin trimiterea la 
prevederile nationale care reglementeaza inlesnirile la plata, 
respectiv aplicarea cadrului general prevazut de Codul de procedura 
fiscala, ar putea sa nu raspunda reglement&'ilor procedural-fiscale 
avute in vedere de Directiva 2016/1164/UE. Mentionam faptul ca, 
pentru aceste aspecte este inregistrata Cauza 2020/0106 - Punere in 
intarziere.

Astfel, luand in considerare opinia Comisiei Europene, pentru 
a se exclude orice eventuala indoiala asupra acuratetei transpunerii 
respectivelor prevederi in legislapa fiscala nadonala §i, implicit, 
pentru preintampinarea declansarii procedurii de infringement, este
necesara, in acest context, revizuirea actualelor dispozitii^lBg^. 
40^ din Codul fiscal pentru a se asigura o deplina ci^^^^ieNC^ 

viziunea Comisiei Europene privind cerinfele art. 5 
(4) lit. d) e) din Directiva 2016/1164/UE. p *
__________________________________ _________________
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1.5. Regimul fiscal al dividendelor platite intre persoane
juridice romane
Potrivit regulilor in vigoare, in cazul in care dividendele 

distribuite nu sunt platite pana la sfar§itul anului in care se aproba 
situa^iile fmanciare anuale, impozitul pe dividende aferent se 
plate^te, dupa caz, pana la data de 25 ianuarie a anului urmator, 
respectiv pana la data de 25 a prime! luni a anului fiscal modificat, 
urmator celui in care s-au aprobat situatiile fmanciare anuale.

Din practica, mediul de afaceri a semnalat situatii in care 
distribuirea dividendelor se face in anii urmatori celui in care este 
realizat profitul curent, f^a legatura cu aprobarea situatiilor 
financiare ale anului respectiv. Un astfel de caz este urmatorul:

In anul 2020, unei societa^i ii sunt aprobate situafiile 
financiare ale anului 2019, profitul curent ramanand nedistribuit, 
fiind astfel reportat, conform hotararii aclionarilor, in exercifiile 
urmatoare. Ac^ionarii hotarasc distribuirea profitului anului 2019 in 
luna noiembrie 2021.

Pentru asigurarea unui tratament fiscal egal, prin cuprinderea 
in sfera de reglementare a impozitului pe dividende a tuturor 
situatiilor de distribuire a acestora, consideram necesara 
modificarea referinlei la anul aprob^ii situatiilor financiare anuale.

1.6. Reguli specifice 
1.6.1. Reguli specifice pentru efectuarea platii anticipate 

aferenta trimestrului 1 din anul fiscal, pentru contribuabilii 
care aplica art. 1 din Ordonanfa de urgenfa a Guvernului nr. 
153/2020 pentru instituirea unor masuri fiscale de stimulare a 
menfinerii/cre^terii capitalurilor proprii, precum pentru 
completarea unor acte normative

A

In conformitate cu prevederile Ordonan^ei de urgen^a a 
Guvernului nr. 153/2020, pentru contribuabilii care beneficiaza de 
reducer! ale impozitului pe profit anual, termenul pentru depunerea 
declaratiei anuale privind impozitul pe profit §i plata impozitului pe 
profit aferent anului fiscal este pana la data de 25 iunie inclusiv a 
anului urmator, iar pentru contribuabilii care intra sub incidenia 
prevederilor art. 16 alin. (5) din Codul fiscal pana la data de 25 a 
celei de-a §asea luni inclusiv de la inchiderea anului fiscal 
modificat, Termenul de declarare si plata de la 25 iunie/25 a celei 
de-a ^asea luni inclusiv de la inchiderea anului fiscal modificat, 
reprezinta o excep^ie de la termenul standard de declarare §i plata 
care este 25 martie/25 a celei de-a treia luni de la inchiderea anului
fiscal modificat.

A

In acela§i timp, contribuabilii care aplica sistemul anual de 
declarare §i plata a impozitului pe profit, cu pla|i anticipate 
efectuate trimestrial, determina aceste plati anticipat^pe:,.^za 
impozitului pe profit datorat pentru anul precedent. 
pentru trimestrul I trebuie efectuata pana la data 
anul pentru care se datoreaza impozitul pe profit. |(glgg
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De asemenea, potrivit art. 41 alin. (10) din Codul fiscal, 
contribuabilii care aplica sistemul anual de declarare plata a 
impozitului pe profit, cu plafi anticipate efectuate trimestrial, §i care 
la s&^itul anului fiscal precedent inregistreaza pierdere fiscala, 
respectiv nu au datorat impozit pe profit anual, efectueaza plafi 
anticipate in contul impozitului pe profit la nivelul sumei rezultate 
din aplicarea cotei de impozit asupra profitului contabil al perioadei 
pentru care se efectueaza plata anticipata, pana la data de 25 
inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se efectueaza 
plata anticipata.

Din coroborarea acestor termene de plata rezulta faptul ca, in 
situafiile menfionate mai sus, contribuabilii care beneficiaza de 
reduced ale impozitului pe profit anual ca urmare a aplicarii 
Ordonanfei de urgenta a Guvemului nr. 153/2020, la data primului 
teimen de plata aferent trimestrului I nu vor avea definitivat 
rezultatul fiscal al anului precedent.

In acest context, se impune ca plata anticipata aferenta 
primului trimestru sa se calculeze pe baza altor date de referinja.

Reguli specifice cu privire la determinarea 
impozitului pe profit pentru contribuabilii care intra sub 
incidenfa Ordonanfei de urgenfa a Guvemului nr. 153/2020

Potrivit art. I alin. (12) lit. a) din Ordonanfa de urgenfa a 
Guvemului nr. 153/2020, pentru platitorii de impozit pe profit, 
procentul aferent reducerii de impozit se aplica la impozitul pe 
profit anual al anului in care sunt indeplinite condifiile prev^ute la

A

alin. (1), iar valoarea reducerii rezultate se scade din acesta. In 
sensul respective! litere, impozitul pe profit anual reprezinta 
impozitul pe profit dupa scaderea creditului fiscal extern, 
impozitului pe profit scutit sau redus, a sumelor reprezentand 
sponsorizare §i/sau mecenat, burse private, in limita prev^uta de 
lege, precum §i a costului de achizifie al aparatelor de marcat 
electronice fiscal.

1.6.2.

Ulterior public^ii Ordonan{ei de urgenfa a Guvemului nr. 
153/2020, prin Legea nr. 239/2020 pentru modificarea §i 
completarea Legii nr, 227/2015 privind Codul fiscal, in cadrul art.
25 alin. (4) lit. i^) i^) a fost instituit mecanismul potrivit c^uia,
pentm determinarea impozitului pe profit, cheltuielile cu educafia 
timpurie efectuate de contribuabili sunt cheltuieli nedeductibile, dar 
aceste sume se scad din impozitul de profit, mecanism aplicabil 
pana la data de 31 martie 2021.

Prin Ordonanfa de urgenfa a Guvemului nr. 19/2021 privind 
unele masuri fiscale, precum §i pentru modificarea §i completarea 
unor acte normative in domeniul fiscal, aplicarea prevederilor^rf,^
25 alin. (4) lit. lit. i^) §i i^) din Codul fiscal, a fost susp^^^yj^^^, 

perioada 1 aprilie 2021- 31 decembrie 2021 inclusiv,
Prin urmare, in aplicarea prevederilor Ordonanfei fefgfg^§|^a^ 

Guvemului nr. 153/2020, avand in vedere faptul ca in l^%ul
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alin. (12) lit. a) sunt men|ionate sumele care se scad din impozitul 
pe profit, pentru determinarea impozitului asupra caruia se aplica 
procentul de reducere prev^ut de acest act normativ, este necesara 
introducerea unor prevederi prin care sa se men|ioneze faptul ca, 
sumele respective se completeaza §i cu “Alte sume care se scad din 
impozitul pe profit, potrivit legisla^iei in vigoare”.

2. Impozitul pe venit ^i contribufii sociale obligatorii

2.1. Contribuabilii care intr-un an fiscal au realizat venituri din 
inchirierea in scop turistic a unui num^ de peste 5 camere din 
locuin^e proprietate personala, indiferent de num^l de locuinfe in 
care sunt situate acestea, determina, incepand cu anul fiscal 
urmator, venitul net anual in sistem real, pe baza datelor din 
contabilitate. Metoda de determinare a venitului net anual se aplica 
in anii fiscali urmatori indiferent de numarul de camere inchiriate, 
inclusiv in cazul in care contribuabilii inchiriaza in scop turistic un 
numar mai mic de 5 camere.

Reglement^ile in vigoare hu stabilesc posibilitatea revenirii la 
sistemul simplificat de determinare a venitului net anual in cazul in 
care, contribuabilii inchiriaza in scop turistic un numar mai mic de 
5 camere sau, pentru o perioada de timp, persoanele flzice 
respective nu au mai realizat venituri din inchiriere in scop turistic 
§i reincep sa obtina astfel de venituri.

2.2. In conformitate cu prevederile fiscale in vigoare, veniturile 
sub forma de dividende se impun cu o cota de 5% din suma 
acestora, impozitul fiind final. Obligafia calcularii §i refinerii 
impozitului pe veniturile sub forma de dividende revine persoanelor 
juridice. Termenul de plata pentru impozitul datorat in cazul 
dividendelor distribuite, dar care nu au fost platite p&ia la sfar^itul 
anului in care s-au aprobat situafiile fmanciare anuale, este stabilit 
pana la data de 25 ianuarie, inclusiv, a anului urmator. Impozitul 
datorat se vireaza integral la bugetul de stat.

Avand in vedere faptul ca dividendele pot fi distribuite si 
ulterior aprobMi situa{iilor fmanciare anuale, se impune ca in 
legislajia fiscala sa se stabileasca termenul de plata astfel incat 
acesta sa fie aplicabil tuturor dividendelor distribuite, in cursul 
anului, dar care nu au fost platite pana la sfar§itul anului.

A

2.3. In prezent, venitul din activitati agricole se stabile§te pe baza 
de norma de venit calculat pe unitatea de suprafafa (ha)/cap de 
animal/familie de albine pentru categoriile de produse ve'getale §ii
animalele prevazute la art. 105 alin. (2) din Codul fiscal. __

Totodata, potrivit reglementarilor in vigoare^^nS'^^l\ 
persoanelor fizice/membrilor asocierilor &a personahlalejjuri^^^o 
cultivarea terenurilor cu soiuri de plante pentru prod/UGii^ destaiS^U-i 
fliraj^ii animalelor definute de contribuabilii respectei^emj:Si4^a^c^ /

6



venitul se determina pe baza normelor de venit a celor prevazute 
la art. 105 alin.(2) din Codul fiscal, nu genereaza venit impozabil. 
Reglementarile actuale nu includ in veniturile din activitafi agricole 
stabilite pe baza normelor de venit, soiurile de plante necesare 
pentru furajarea animalelor detinute de contribuabili, astfel incat sa 
existe o corelare intre prevederile art.105 alin.(2) din Codului fiscal 
cu reglementarile specifice din domeniu. Potrivit prevederilor 
actuale, contribuabilul care desf^oara o activitate agricola 
prevazuta la art. 103 alin. (1) pentru care venitul se determina pe 
baza de norma de venit are obliga^ia de a depune anual, pentru 
veniturile anului in curs, declaratia unica privind impozitul pe venit 
§i contribufiile sociaJe datorate de persoanele fizice la organul fiscal 
competent, pana la data de 25 mai, inclusiv a anului de realizare a 
venitului. Impozitul pe venitul din activitati agricole se calculeaza 
de contribuabil prin aplicarea unei cote de 10% asupra venitului net 
anual din activitati agricole, impozitul fiind final.

2.4. Prevederile actuale nu stabilesc reglement&*i distincte privind 
modalitatea de determinare a impozitului datorat pentru veniturile 
realizate objinute ca urmare a participarii la jocurile de noroc 
caracteristice cazinourilor, cluburilor de poker, slot-machine §i 
lozuri, cu valoare mai mare decat plafonul neimpozabil de 66,750 
lei. Pentru evitarea aplicmi unui tratament fiscal neunitar este 
necesara stabilirea modului de determinare a impozitului datorat 
pentru aceasta categorie de venituri.

2.5. Potrivit prevederilor actuale, Codul fiscal nu reglementeaza 
posibilitatea contribuabililor de a depune formularul 230"Cerere 
privind destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul 
anual datorat" la entitajile nonprofit/unitajile de cult, beneficiare a 
sumelor respective §i transmiterea ulterior de catre acestea la 
organul fiscal competent, pe baza unui borderou centralizator. In 
prezent, aceasta prevedere se regase§te in Circulara ministrului 
finantelor nr. 888/2018.

9

A

2.6. In prezent nu este reglementata posibilitatea angajatorului 
rezident de a opta pentru calculul, relinerea §i plata contribuliilor de 
asigurari sociale obligatorii in cazul persoanelor fizice care 6b\m 
venituri de natura salariala reprezentand avantaje in bani §i/sau in 
natura de la terfi care nu sunt reziden^i fiscal! romani, in mod 
similar cu reglementarile ce vizeaza impozitul pe venit.

2.7. Alte corelari/clarific^i de natura tehnica.

3.1. Regimul fiscal al dividendelor distribuitf^/lif^i^paSte^f 

persoanelor nerezidente_________________

3. Impozit pe veniturile nerezidenfilor
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In prezent, Codul fiscal reglementeaza regimul fiscal al 
dividendelor distribuite, dar care nu au fost platite aclionarilor sau 
asocia{ilor pana la sfar^itul anului m care s-au aprobat situatiile 
financiare anuale, caz in care impozitul pe dividende se declara §i 
se plMe§te pana la data de 25 ianuarie a anului urmator, respectiv 
pana la data de 25 a primei luni a anului fiscal modificat, urmator 
anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale, dupa caz.

3.2. Regimul fiscal al dividendelor platite persoanelor juridice 
straine din statele membre ale Uniunii Europene

in prezent, sunt scutite de impozit veniturile din dividende 
ob|inute din Romania de persoanele rezidente in state din Uniunea 
Europeana cu condijia ca dejinerea in capitalul persoanei juridice 
romane sa fie de 10% pe o perioada de un an, sa aiba una dintre 
formele de organizare prevazute in anexa nr. 1 la titlul II "Impozitul 
pe profif’ din Codul fiscal §i sa plateasca in conformitate cu 
legislalia fiscala a statului membru, fara posibilitatea unei optiuni 
sau exceptari, unul dintre impozitele prev^ute in anexa nr. 2 la 
titlul II "Impozitul pe profit” din Codul fiscal sau un impozit 
similar impozitului pe profit reglementat de titlul II "Impozitul pe 
profit” din Codul fiscal. Acelea^i condifii indeplinite de 
beneficiarul efectiv al dividendelor, in ceea ce prive^te forma de 
organizare a societatilor prevazute in Codul fiscal cat §i faptul ca 
plate§te impozit pe profit, potrivit prevederilor titlului II "Impozitul 
pe profit” din Codul fiscal, fara posibilitatea unei optiuni sau 
exceptari, trebuie indeplinite ^i de persoana juridica rezidenta care 
plate^te dividendul.

3.3. Regimul fiscal al dividendelor platite persoanelor juridice 
straine statele SEE: Liechtenstein, Islanda si Norvegia

in prezent, pentru dividendele platite de catre persoana juridica 
rezidenta catre actional sau rezident intr-unul din statele Spafiului 
Economic European, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, 
Regatul Norvegiei sunt aplicabile prevederile convenfiilor de 
evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu Islanda si 
Regatul Norvegiei, respectiv a Codului fiscal m cazul Principatului 
Liechtenstein, &a a beneficia de prevederile articolului 56 din 
Tratatul CE §i ale articolului 40 din Acordul privind Spafiul 
Economic European, referitor la libera circulatie a capitalului. 
Aceste dividende sunt supuse unui tratament mai putin favorabil 
decat pla^ile de dividende efectuate intre rezidentii romani.

3.4. Reguli privind certificatele de rezidenta depuse on-line
In prezent, Codul fiscal prevede ca certificatele de rezidenta 

fiscala depuse la organul fiscal competent ^ 
prevederilor convenfiilor de evitare a dublei impuneri^fiej5ej^^^de\ 
Romania cu alte state sunt acceptate in original 
conforma cu originalul. *

a
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3.5. Reguli privind declaratia informativa pentru veniturile cu 
regim de retinere la sursa a impozitului

In prezent, Codul fiscal prevede ca declaratia informativa 
privind calcularea §i re^inerea impozitului pentru fiecare beneficiar 
de venit nerezident se depune de catre platitorul de venituri cu 
regim de rejinere la sursa a impozitelor.

4. Taxa pe valoarea adaugata

4.1. Prin Ordonanfa de urgenfd a Guvernului nr. 59/2021 pentru 
modificarea §i completarea Legii nr. 22712015 privind Codul fiscal, 
au fost introduse notiunile „vdnzdri intracomunitare de bunuri la 
distanfd”, respectiv „vdnzdri la distanfd de bunuri importate din 
teritorii terfe sau fdri terfe ”, in contextul noilor reguli privind TVA 
in domeniul comerfului electronic;

4.2. Potrivit actualelor prevederi, sunt scutite de TVA in anumite 
conditii importurile de bunuri efectuate de catre Uniunea 
Europeana, Comunitatea Europeana a Energiei Atomice, Banca 
Centrala Europeana sau Banca Europeana de Investitii ori 
organismele infiintate de Uniunea Europeana carora li se aplica 
Protocolul privind privilegiile §i imunita|ile Uniunii Europene, 
anexat la Tratatul privind Uniunea Europeana §i la Tratatul privind 
functionarea Uniunii Europene, precum §i livrarile de bunuri si 
prest^ile de servicii catre aceste entitati. Aceste scutiri sunt limitate 
la achizitiile efectuate in scopul utiliz^ii oficiale §i nu se extind la 
situatiile in care bunurile §i serviciile sunt achizitionate de 
organisme ale Uniunii Europene pentru a raspunde la situatia de 
urgenfa creata de pandemia de COVID-19, in special atunci cand 
acestea urmeaza sa fie puse gratuit la dispozitia statelor membre sau 
unor p^i teife, cum ar fi autoritati sau institutii nationale.

4.3. Pentru operatiunile impozabile efectuate in conditiile 
Regimului special pentru vdnzdrile intracomunitare de bunuri la 
distanfd, pentru livrdrile de bunuri interne efectuate de interfelele 
electronice care faciliteazd aceste livrdri §i pentru serviciile 
prestate de persoane impozabile stabilite in Uniunea Europeand, 
dar nu in statul membru de consum (regimul UE), prevazut la art. 
315 din Codul fiscal, persoana impozabila utilizeaza doar codul de 
inregistrare in scopuri de TVA alocat de statul membru de 
inregistrare.

In prezent, in cazul in care Romania este statul membru de 
inregistrare, codul de inregistrare utilizat de persoana impozabila 
este cel care i-a fost atribuit conform art. 316 din Codul fiscal.

Persoanele impozabile care au sediul activitalii ecog^ic'^n^ 
Romania §i care aplica regimul special de 
intreprinderi mici, prevazut la art. 310 din Codul fi^al^^a^an(i^\|s 
cifra de afaceri realizata in cursul unui an calendarisTii^rnilfeniufaT)

5t
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plafonului de scutire de 300.000 lei, se inregistreaza in scopuri de 
TVA, conform art. 317 din Codul fiscal, daca sunt implicate in 
anumite operajiuni intracomunitare cu bunuri/servicii. Pentru a 
putea aplica regimul UE, prevazut la art. 315 din Codul fiscal, 
aceste persoane trebuie sa opteze pentru inregistrarea in scopuri de 
TVA conform art. 316 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, ceea ce le 
determina practic sa renunje la aplicarea regimului special de 
scutire pentru intreprinderi mici, de§i au o cifra de afaceri inferioara 
plafonului de scutire.

Persoanele impozabile cu sediul activitatii economice in afara 
Romaniei, stabilite in Romania printr-un sediu fix, care nu sunt 
inregistrate nici nu sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de 
TVA conform art. 316 din Codul fiscal nu au posibilitatea aplicarii 
regimului UE, prev^ut la art. 315 din Codul fiscal.

La data de 15 iulie 2021, Comisia Europeana a comunicat 
autoritalilor romane scrisoarea de punere in intarziere in Cauza 
2020/4142, avand ca obiect excluderea anumitor persoane 
impozabile de la aplicarea regimului special al ghi^eului unic 
pentru TVA (regimul UE).

Impozite taxe locale5.

5.1. Nu se datoreaza impozit pe cladiri/teren, pentru cladirile 
folosite ca domiciliu terenurile aferente acestor cladiri §i/sau alte 
cladiri/terenuri aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor 
prevazute la art. 2 lit. a) - c) din Ordonanta de urgen^a a Guvemului 
nr. 82/2006 pentru recunoa§iterea meritelor personalului armatei 
participant la acjiuni militare §i acordarea unor drepturi acestuia §i 
urma§ilor celui decedat, aprobata cu modificari prin Legea nr. 
111/2007, cu modific^ile §i completarile ulterioare.

5.2. Nu se datoreaza impozit pe cladiri/teren pentru cladirile 
folosite ca domiciliu §i terenurile aferente acestor cladiri, aflate in 
proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 1 §i art. 
5 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificMe §i 
completarile ulterioare, §i a persoanelor fizice prevazute la art. 1 din 
Ordonanta Guvemului nr. 105/1999, aprobata cu modified*! §i 
completari prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile §i completarile 
ulterioare; scutirea rtaane valabila §i in cazul transferului 
proprietajii catre copiii acestor categorii de beneficiari.

De asemenea, pentru categoriile de persoane men^onate mai 
sus, nu se datoreaza impozit pe mijloace de transport, pentru un 
singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului.

5.3. In cazul cladirilor cu destinajie mixta aflate 
persoanelor fizice, impozitul se calculeaza prin insun^J^f

a) impozitului calculat pentru suprafa^a f(|lo®a^^[3\Sg^'^' 
rezidential conform art. 457; _______ ________Iv
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b) impozitului determinat pentru suprafa^a folosita in scop 
nerezidenjial, indicata prin declara^ie pe propria raspundere, §i cu 
condijia ca cheltuielile cu utilita^ile sa nu fie inregistrate in sarcina 
persoanei care desfa§oara activitatea economica, prin aplicarea 
cotei stabilite conform art. 458 asupra valorii impozabile stabilite 
conform art. 457, fea a fi necesara stabilirea valorii prin depunerea 
documentelor prev^ute la art. 458 alin. (1).

5.4. Sunt scutite de drept, de la plata impozitului pe mijloacele de 
transport mijloacele de transport aflate in proprietatea sau 
coproprietatea persoanelor prev^ute la art. 3 alin. (1) lit. b) §i art. 4 
alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modific^ile §1 completMe 
ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea 
contribuabilului.

5.5, La momentul actual, in Codul fiscal nu este prevazuta situafia 
ca actul de instrainare-dobandire a unui mijloc de transport sa poata 
fi intocmit in forma electronica §i semnat cu semnatura electronica 
calificata.

5,6. Impozitul pe spectacole se calculeaza prin aplicarea cotei de 
impozit la suma incasata din vanzarea biletelor de intrare §i a 
abonamentelor.

1. Prevederile art. 5 alin. (3) §i alin. (4) lit. d) §i e) din Directiva 
2016/1164/UE a Consiliului din 12 iulie 2016 de stabilire a normelor 
impotriva practicilor de evitare a obligafiilor fiscale care au 
incidenta directa asupra funcfionarii pietei interne, publicata in 
Jumalul Oficial al Uniunii Europene din 19 iulie 2016.

2. Prevederile art. 2 lit. a) pet. (iii) din Directiva 2011/96/UE a 
Consiliului din 30 noiembrie 2011 privind regimul fiscal comun care 
se aplica societatilor-mama §i filialelor acestora din diferite state 
membre, publicata in Jumalul Oficial al Uniunii Europene din 29 
decembrie 2011.

1^. In cazul 
proiectelor de 
acte normative 
care transpun 
legislafie
comunitara sau 
creeaza cadrul 
pentru aplicarea 
directa
acesteia, se vor 
specifica doar 
actele
comunitare in 
cauza, insotite de 
elementele de 
identificare ale 
acestora

3. Prevederile Directive! (UE) 2021/1159 a Consiliului din 13 
iulie 2021 de modificare a Directive! 2006/112/CE in ceea ce 
priveste scutirile temporare aplicate importurilor si anumitor livrari 
de bunuri sau prestari de servicii, ca raspuns la pandemia de 
COVID-19,

4. Indeplinirea obligafiilor ce revin Romaniei cu privire la 
transpunerea in legislatia nationala a prevederilor Directive! 
2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata, 
in contextul comunicarii de catre Comisia Europeana a scrisorii de 
punere in intarziere in Cauza 2020/4142, avand ca obiecLexclu^erea 
anumitor persoane impozabile de la aplicarea regimt^^^S&^al 

ghiseului unic pentm TVA.

a

limf,2. Schimbari 
preconizate 1. Impozit pe profit

jyc>' /
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1.1. Reguli pentru inceperea perioadei impozabile in cazul 
persoanei juridice straine rezidente in Romania potrivit locului 
conducerii elective

Intmcat persoana juridica straina rezidenta in Romania potrivit 
locului conducerii efective are obliga^ia sa se inregistreze la organul 
fiscal central competent, potrivit declaratiei de inregistrare fiscala 
in Romania in termen de 30 zile de la data la care a fost notificat ca 
este persoana rezidenta in Romania, se propune evidenfierea 
inceperii perioadei impozabile cu aceasta data.

1.2. Regimul fiscal al dividendelor primite de persoane juridice 
romane din statele membre ale Uniunii Europene

Pentru conformarea cu dispoziliile Directive! 2011/96/UE, se 
propune completarea art. 24 din Codul fiscal, respectiv completarea 
prevederilor alin. (1) lit. a) pet. 2 si lit. b) pet. 3, precum §i a celor 
de la alin, (5) lit. b), cu dispozifii referitoare la „un alt impozit care 
substituie impozitul pe profit”, in ceea ce prive^te condifia privind 
impozitul plMit in Romania de catre societatea ' romana care 
prime^te dividende din alte state membre ale UE, condijie care 
trebuie indeplinita pentru asigurarea neimpozitarii acestor venituri.

1.3. Regimul Hscal al ajustarilor pentru creanfe neincasate
Se propune abrogarea modificarii privind deducerea integrals a 

ajustarilor pentru deprecierea creantelor, inregistrate potrivit 
reglementarilor contabile aplicabile, adusa prin Legea nr. 296/2020, 
incepand cu data de 1 ianuarie 2022, pentru diminuarea impactului 
bugetar.

Totodata, avand in vedere cre§terea volumului creantelor 
neincasate ca urmare a efectelor negative ale pandemiei de COVID- 
19, se propune majorarea limitei de deducere a ajustarilor pentru 
deprecierea creantelor de la 30% la 50%, incep^d cu data de 1 
ianuarie 2022.

1.4. E^alonarea impozitului pe profit reglementata de art. 40^ 
din Codul fiscal

Se propune reformularea prevederilor actuale ale art. 40^ din 
Codul fiscal pentru asigurarea dreptului de e§alonare a obligafiei 
fiscale §i o transpunere conforma cu viziunea dreptului UE in ceea 
ce prive^te regimul aplicabil e^alonarii la plata pentru impozitul pe 
profit datorat in cazul transferurilor de active, de rezidenta fiscala 
§i/sau de activitate economica desfa^urata printr-un sediu 
permanent, pentru care Romania pierde dreptul de impozitare.

Astfel, pentru situajia in care, la acordarea e§alonam=la olata, 
exista un rise real §i demonstrabil de nerecuper^i^^^^^|ei 
bugetare, in termen de cel mult 10 zile de la dat^^mianfe^i^e 

catre organul fiscal a acordului de principiu, se
- obligatia contribuabilului de a constitulT o'^gal^a^ie^Qu
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respectarea prevederilor art. 193 din Codul de procedura fiscala; nu 
se solicita garantie in cazul contribuabililor pentru care poate fi 
atrasa raspunderea solidara potrivit dispoziliilor art. 42^® din Codul 
fiscal.

- definirea sintagmei ,,risc real §i demonstrabil de 
nerecuperare a creanfei bugetare'\ reprezentat de existent in 
evideiifa fiscala a contribuabilului, la data depunerii declarafiei 
con|inand impozitul pe profit reglementat la art. 40^ din Codul 
fiscal, a unor obligajii bugetare restante cu o vechime mai mare de 
90 de zile §i/sau cu o valoare totala mai mare de 20.000 lei, inclusiv 
impozitul respectiv.

Se reglementeaza, totodata, perceperea de dob&izi, pe perioada 
derul^ii e§alonarii la plata o impozitului reglementat de art. 40^ din 
Codul fiscal, in corelatie cu cuantumul prevazut la art. 197 din 
Codul de procedura fiscala.

De asemenea, conform prevederilor incidente din Directiva 
2016/1164/UE se introduc dispozi^ii referitoare la anumite situatii 
specifice in care se poate afla un contribuabil beneficiar al dreptului 
de e^alonare a obligafiei aferente ''’impozitdrii la ie§ire'\ iar 
e§alonarea acordata trebuie intrerupta imediat §i datoria fiscala 
recuperata, daca:

- contribuabilul intra in faliment sau face obiectul unei 
proceduri de lichidare, potrivit prevederilor legale in vigoare;

- contribuabilul nu achita obligafia de plata a ratei de e§alonare 
in cuantumul §i la termenele de plata din graflcul de 
e§alonare. Se reglementeaza, avand in vedere prevederile 
Directive! 2016/1164/UE §i situafia in care e§alonarea la plata 
nu se pierde, respectiv pentru cazul in care rata de esalonare 
se achita intr-un termen de cel mult 90 de zile de la termenul 
de plata al acesteia, conform graflcului de esalonare.

1.5. Regimul fiscal al dividendelor platite intre persoane 
juridice romane

Se propune modificarea prevederilor referitoare la impozitarea 
dividendelor distribuite §i neplatite pana la sfarsitul anului 
respectiv, in sensul cuprinderii in sfera de reglementare a 
impozitului pe dividende a tuturor situatiilor de distribuire, prin 
referin^a la dividendele distribuite, potrivit legii, care nu au fost 
platite pana la sfar§itul anului in care s-a aprobat distribuirea 
acestora.

1.6. Reguli specifice 
1.6.1. Reguli specifice pentru efectuarea plafii anticipate 

aferente trimestrului I din anul fiscal, pentru contribua^lii care 
aplica art. I din Ordonanfa de urgenfa a 
153/2020

Pentru contribuabilii care declarara §i pltos|^rap^ittil|pe^ 
profit anual, cu plafi anticipate, gi care intramci^enia'^
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prevederilor art. I din Ordonanja de urgenta a Guvemului nr. 
153/2020, cu modificarile ulterioare, se propune efectuarea platii 
anticipate, pentru trimestrul I al fiecarui an fiscal/an fiscal 
modificat, la nivelul sumei rezultate din aplicarea cotei de impozit 
asupra profitului contabil al perioadei pentru care se efectueaza 
plata anticipate, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare 
trimestrului I. Aceasta regula este aplicabila pentru contribuabilii 
care sunt in al doilea an al perioadei obligatorii prevazute la art. 41 
alin. (3). Aplicarea regulii de calcul a platii anticipate pentru 
trimestrul I incepe cu anul fiscal 2022, respectiv cu anul fiscal 
modificat care incepe in anul 2022, §i se incheie cu anul fiscal 
2026, respectiv cu anul fiscal modificat care incepe in anul 2026, 
dupa caz.

Regull specifice cu privire la determinarea 
impozitului pe profit pentru contribuabilii care intra sub 
incidenfa Ordonanfei de urgenfa a Guvemului nr. 153/2020

Se propune introducerea unor prevederi referitoare la 
determinarea impozitului pe profit asupra caruia se aplica procentul 
de reducere prevent de Ordonanfa de urgenfa a Guvemului nr. 
153/2020, in sensul ca sumele care se scad din impozit se 
completeaza §i cu “Alte sume care se scad din impozitul pe profit, 
potrivit legislafiei in vigoare”.

1.6.2.

2. Impozitul pe venit $i contribu^ii sociale obligatorii
A

2.1. In cazul contribuabililor care intr-un an fiscal au realizat 
venituri din inchirierea in scop turistic a unui numar de peste 5 
camere, situate in locuinfe proprietate personala, indiferent de 
numarul de locuinfe in care sunt situate acestea, se propune ca 
obligafia de a determina venitul net anual in sistem real, pe baza 
datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 68 §i de a 
completa Registrul de evidenfa fiscala, sa fie instituita pentm anul 
fiscal urmator.

Astfel, modul de determinare a venitului net (norma de venit 
sau sistem real) se stabileste pentm anul urmator, in funcfie de 
numarul de camere inchiriate in scop turistic in cursul anului fiscal 
de realizare a venitului.

2.2, Se propune modificarea dispozifiilor cu privire la regimul 
fiscal stabilit in cazul dividendelor distribuite persoanelor fizice, 
astfel incat prevederile referitoare la dividendele distribuite dar care 
nu au fost platite pana la sfar^itul anului in care s-au aprobat 
situafiile fmanciare anuale, sa fie aplicate tuturor dividendelor 
distribuite §i neplatite, respectiv termenul de plata este pana4a-data 
de 25 ianuarie, inclusiv, a anului urmator celui in care^^^^pre^^^ 

distribuirea acestora.
Astfel, modificarea reglementarilor vizeaza situafiflejn^ar^t:.

a
;
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dividendele/ca§tigurile objinute ca urmare a de^inerii de titluri de 
participare, au fost distribute, dar care nu au fost platite 
acjionarilor/asociatilor/investitorilor pana la sfar§itul anului m care 
s-a aprobat distribuirea acestora, impozitul pe dividende/ca§tig sa se 
plMeasca pana la data de 25 ianuarie inclusiv a anului urmator 
distribuirii.

2.3. Se propune completarea prevederilor art.105 alin.(2) din 
Codul fiscal §i cu alte produse vegetale cuprinse in grupele pentru 
care venitul se stabile§te pe baza normelor de venit.

Masura a avut in vedere solicitarile formulate de catre 
persoane fizice care ob^in venituri dintr-o activitate agricola si ale 
unor asocia|ii din domeniul agricol, precum §i discu{iile purtate cu 
reprezentanfi ai Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale in 
cadrul intalnirilor de lucru, care au vizat includerea in veniturile din 
activitati agricole stabilite pe baza normelor de venit a unor soiuri 
de plante necesare pentru flirajarea animalelor de^inute de 
contribuabili (cu titlu de exemplu: lucema, triticale).

2,4. Clarificarea modalitatii de determinare a impozitului datorat 
in cazul veniturilor din jocuri de noroc ob^inute ca urmare a 
particip^ii la jocurile de noroc caracteristice cazinourilor, 
cluburilor de poker, slot-machine §i lozuri, cu valoare mai mare 
decat plafonul neimpozabil de 66.750 lei. Impozitul se determina 
prin aplicarea baremului de impunere asupra fiec^ui venit brut 
primit de un participant, iar din rezultatul ob^inut se scade suma de 
667,5 lei, reprezentand impozitul determinat prin aplicarea cotei de 
1% asupra plafonului de 66.750 lei.

2.5. Se propune reglementarea la nivelul legislatiei primare, a 
posibilita^ii depunerii de catre contribuabil a formularului 230 
"Cerere privind destinafia sumei reprezentand pana la 3,5% din 
impozitul anual datorat" la entitatile nonprofit/unitafile de cult. 
Entitatea nonprofit/unitatea de cult are obligatia de a transmite, prin 
mijloace electronice de transmitere la distan|a, la organul fiscal 
competent un formular prin care centralizeaza cererile primite de la 
contribuabili in conformitate cu procedura stabilita prin ordin al 
pre^edintelui A.N.A.F.

2.6. Se propune reglementarea posibilitafii angajatorului rezident 
fiscal roman sau angajatorului care nu este rezident fiscal roman si 
care intra sub incidenta legislatiei europene aplicabile in domeniul 
securitafii sociale de a opta pentru calculul, relinerea §i plata 
contribu^iilor de asigurari sociale obligatorii in cazul persoanelor 
fizice care obtin venituri de natura salariala reprezentand avaHtaie 
in bani si/sau in natura de la terti care nu sunt rezident-kfe(MiN 
romani.

Propunerea are in vedere situalii in care persoana3l2ifcgt^t?t|ife^-
u

/
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venituri de natura salariala reprezentand avantaje in bani §i/sau in 
natura de la ter^i care nu sunt rezidenji fiscali romani si are un 
angajator rezident sau nerezident care intra sub incidenta legislaiiei 
europene aplicabile in domeniul securita|ii sociale, precum §i a 
acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania 
este parte. In aceste cazuri, angajatorul rezident sau angajatorul care 
nu este rezident fiscal roman §i care intra sub incidenta legislatiei 
europene aplicabile in domeniul securitafii sociale poate opta 
pentru calculul, re{inerea §i plata contributiilor de asigurari sociale 
obligatorii.

Masura propusa asigura o corelare cu prevederile ce vizeaza 
impozitul pe venit §i, totodata, o raportare mai facila §i rapida din 
partea angajatorului (in cazul acord^ii unui avantaj catre angajat de 
catre un ter{ nerezident fiscal roman), care ar putea declara prin 
opfiune respectivele sume.

2.7. Corelari/clarificari de natura tehnica §i dispozifii tranzitorii:
- la art,62 lit. m) din Codul fiscal se propune inlocuirea 

sintagmei “aurului financiar” cu sintagma „aurului de invest4ii”, in 
vederea corelarii cu art.94 din Codul fiscal;

- la art.84 alin (10) ^i (11) se propune modificarea textului in 
vederea clarificarii posibilitatii de optiune pentru determinarea 
venitului net din cedarea folosinlei bunurilor in sistem real §i 
corelarea trimiterii de la alin, (10)*cu prevederile reglementate la 
alin (3);

- la art.96 alin.(3) din Codul fiscal se propune completarea 
textului in sensul:

• includerii administratorilor de fonduri de investitii 
alternative in categoria entita^ilor cu obligatii prevazute la 
acest articol;
• clarific^ii privind obligafiile fiscale ale intermediarilor, 
societatilor de administrare a investitiilor, societa{ilor de 
investitii autoadministrare precum §i a administratorilor de 
fonduri de investitii alternative de a depune anual, declaratia 
informativa privind totalul ca^tigurilor/pierderilor, pentru 
fiecare contribuabil, atat pentru veniturile ob^inute din 
Romania cat §i pentru cele obtinute din strainatate;

- clarificari privind obligatia contribuabililor de a depune 
declarafia unica privind impozitul pe venit §i contributiile sociale 
datorate de persoanele fizice, in cazul veniturilor prevazute la art. 
114 alin. (2) lit. k^) din Codul fiscal pentru care stabilirea venitului 
impozabil se determina ca diferenta intre venituri §i cheltuieJi in 
baza documentelor justificative. Impozitul calculat,^^^e|i^:^ 

reprezinta plata anticipate in contul impozitului anual
- la art.123' din Codul fiscal se propune clarificfrd^ 

de utilizare a sumelor primite din impozitul pe
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entitafile nonprofit/unitafile de cult care desfa§oara activitafi 
nonprofit, respectiv ca aceste sume sa fie folosite in acest scop;

- corelarea prevederilor art.216-220 din Codul fiscal cu 
prevederile art.135^ din Codul fiscal in ceea ce prive^te baza de 
calcul al contribujiilor sociale obligatorii in cazul contribuabililor 
care obfin venituri din salarii sau asimilate salariilor §i/sau din 
activitati independente, atat in Romania, cat §i pe teritoriul unui stat 
membru al Uniunii Europene, al unui stat membru al Spatiului 
Economic European sau al Confederafiei Elvetiene pentru care 
autoritatile competente ale acestor state sau organismele desemnate 
ale acestor autoritati stabilesc ca, pentru veniturile realizate in afara 
Romaniei, legislajia aplicabila in domeniul contribu^iilor sociale 
obligatorii este cea din Romania;

> alte corel^i/clarificari tehnice.

3. Impozit pe veniturile nerezidenfilor

3.1. Regimul fiscal al dividendelor distribuite neplatite 
persoanelor nerezidente

Se clarifica regimul fiscal al dividendelor distribuite trimestrial 
dar care nu sunt platite pana la sfe^itul anului in care sunt 
distribuite. Astfel, pentru dividendele distribuite trimestrial cat §i 
pentru cele distribuite dupa aprobarea situatiilor fmanciare anuale, 
dar care nu au fost platite actionarilor sau asocia^ilor pana la 
sfar§itul anului in care s-a aprobat distribuirea acestora, impozitul 
pe dividende se declara §i se plMe§te pana la data de 25 ianuarie a 
anului urmator, respectiv pana la data de 25 a prime! luni a anului 
fiscal modificat, urmator anului in care s-a aprobat distribuirea 
dividendelor, dupa caz.

3.2. Regimul fiscal al dividendelor platite persoanelor juridice 
straine din statele membre ale Uniunii Europene

Completarea transpunerii Directive! Consiliului 2011/96/UE 
privind sistemul comun de impozitare aplicabil societatilor-mama si 
filialelor din diferite State Membre prin inserarea scutirii de impozit 
a dividendelor platite de catre persoana juridica rezidenta catre 
actionarul sau nerezident, in cazul in care atat persoana nerezidenta 
cat §i persoana juridica rezidenta sunt supuse impozitului pe profit, 
sau unui substitut al acestuia.

3.3. Regimul fiscal al dividendelor platite persoanelor juridice 
straine statele SEE: Liechtenstein, Islanda §i Norvegia

Pentru evitarea procedurii de infringement in relatia cu statele 
Spatiului Economic European, respectiv Islanda, Principatul 
Liechtenstein, Regatul Norvegiei, se va asigura acelasi^l^^fe^s^ 
fiscal dividendelor platite de o persoana juridica^r^^fefta^^n’^X 
Romania unei persoane juridice rezidente in Island^('^^ip^i^afb|\'f 
Liechtenstein, Regatul Norvegiei cu cel aplicabiljldTyidSji^elQjy^?

17



platite intre persoane juridice rezidente romane potrivit art.43 din 
Codul fiscal. Statele membre ale Spafiului Economic European, 
respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei 
trebuie sa beneficieze de articolul 56 CE §i articolul 40 din Acordul 
privind SEE, referitor la libera circula^ie a capitalului.

3.4. Reguli privind certificatele de reziden^a depuse on-line
Completarea cadrului legal cu prevederea potrivit c^eia 

certificatele de reziden^a fiscala depuse prin Spatiul Privat Virtual 
sa poata fi acceptate in copie conforma cu originalul intrucat prin 
Spafiul Privat Virtual nu pot fi transmise originalele certificatelor 
de rezidenja sau copiile legalizate ale acestora.

3.5. Clarificari privind modalitatea de elaborare a notific^ilor 
pentru indeplinirea condijiilor de reziden{a de catre persoanele 
fizice la sosire, respectiv la plecare in/din Romania §i a notificarii 
privind indeplinirea condijiilor de rezidenja de catre persoana 
juridica straina.

3.6. Reguli privind declarafia informativa pentru veniturile cu 
regim de retinere la sursa a impozitului

Clarificare tehnica in ceea ce prive^te faptul ca declaratia 
informativa se depune ^i de catre platitorul de venituri cu regim de 
retinere la sursa a impozitelor, atunci cand impozitul datorat de 
nerezident este suportat de catre platitorul de venit.

4. Taxa pe valoarea adaugata

4.1. Clarificarea nofiunilor „vdnzari intracomunitare de hunuri la 
distanfd” §i, respectiv, „vdnzdri la distanfd de bunuri importate din 
teritorii terfe sau fdri terfe”, in contextul aplicarii in practica a 
noilor reguli privind TVA in domeniul comertului electronic;

4.2.Transpunerea in legislafia na^ionala a prevederilor Directivei 
(UE) 2021/1159 a Consiliului din 13 iulie 2021 de modificare a 
Directivei 2006I112ICE in ceea ce prive^te scutirile temporare 
aplicate importurilor ^i anumitor livrari de bunuri sau prestdri de 
servicii, ca rdspuns la pandemia de COVID-19, prin introducerea 
unor scutiri de TVA pentru importurile de bunuri efectuate de catre 
Comisia Europeana, organismele si agenfiile UE instituite in 
temeiul dreptului Uniunii Europene §i pentru livrarile de 
bunuri/prestarile de servicii efectuate catre acestea, atunci cand 
Comisia Europeana sau oricare astfel de agentie sau organism 
achizifioneaza aceste bunuri sau servicii in vederea indeplinirii unui 
mandat conferit prin dreptul Uniunii Europene pentru a^®ib^e 
pandemia de COVID-19. Aceste scutiri se 
importurile, livrarile de bunuri §i prestarile de serTOu'jefeptu^^u 
incepand cu 1 ianuarie 2021. Normele privind aplififeegils^ciitifilog^

. i

/
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de TVA se aproba prin ordin al ministrului fmanfelor.
A

4.3. In vederea mdeplinirii obligafiilor ce revin Romaniei in 
calitate de stat membru UE a evit^ii emiterii de catre Comisia 
Europeana a unui aviz motivat in conformitate cu prevederile art. 
258 din Tratatul privind funcfionarea Uniunii Europene, in 
contextul in care, la data de 15 iulie 2021, Comisia Europeana a 
comunicat autoritafilor romane scrisoarea de punere in intarziere in 
Cauza 2020/4142, avand ca obiect excluderea anumitor persoane 
impozabile de la aplicarea regimului special al ghi^eului unic 
pentm TVA (regimul UE), se propune:

modificarea §i completarea art. 315 alin. (4) din Codul fiscal, 
prin adaugarea referirii la codul de inregistrare in scopuri de 
TVA atribuit conform art. 317 din Codul fiscal, dandu-se 
astfel posibilitatea persoanelor impozabile care au sediul 
activitatii economice in Romania de a aplica regimul UE fara 
a renunta la aplicarea regimului special de scutire pentru 
intreprinderile mici;

modificarea §i completarea corespunzatoare a art. 316 §i, 
respectiv, a art. 317 din Codul fiscal, prin introducerea unor 
prevederi potrivit carora:

^ persoanele impozabile care au sediul activitatii 
economice in afara Romaniei, dar care sunt stabilite in 
Romania printr-un sediu fix, care nu sunt inregistrate §i 
nici nu au obligafia inregistrarii in scopuri de TVA, 
trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA 
conform art. 316 din Codul fiscal daca opteaza pentru 
aplicarea regimului UE;
persoanele impozabile care au sediul activitatii 
economice in Romania, daca nu sunt inregistrate §i nu au 
obligatia inregistrarii conform art. 316 din Codul fiscal, 
pot solicita sa se inregistreze conform art. 317 din Codul 
fiscal in cazul in care opteaza pentru aplicarea regimului 
UE;

corelarea altor prevederi legale cu modificarile sus 
mentionate.

5. Impozite taxe locale

5.1. Se propune scutirea de la plata impozitului pe cladiri/teren
pentru cladirile folosite ca domiciliu §i terenurile aferente ace^^or 
cladiri, aflate in proprietatea sau coproprietatea perso^^o^^^ 

cadrul Ministerului de Interne §i Ministerului Ap^am^^tl^fta^ 
care au participat efectiv la actiuni militare, misiufef|ij
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prevazute la art. 2 lit. c)-f) §i j) din Legea nr. 168/2020 pentru 
recunoasterea meritelor personalului participant la acjiuni militare, 
misiuni §i operatii pe teritoriul sau in afara teritoriului statului 
roman §i acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia §i 
urma§ilor celui decedat, urmare abrogarii Ordonanfei de urgenja a 
Guvernului nr. 82/2006.

5.2. Se propune corelarea cu prevederile Decretului Lege 
118/1990, republicat, cu modificarile §i completarile ulterioare, in 
sensul acordarii scutirii de la plata impozitului pe cladiri/teren 
pentru cladirile folosite ca domiciliu §i terenurile aferente acestor 
cladiri, aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor 
prevazute la art. 1 §i 5 alin, (1) - (3) din Decretul-lege nr. 118/1990, 
republicat, cu modificarile §i completarile ulterioare, §i a 
persoanelor fizice prev^ute la art. 1 din Ordonanja Guvernului nr. 
105/1999, aprobata cu modificari §i complet^i prin Legea nr. 
189/2000, cu modificarile §i complet^ile ulterioare; scutirea 
ramane valabila §i in cazul transferului proprieta^ii catre copiii 
acestor categorii de beneficiari.
De asemenea, pentru acelea^i categorii de persoane menjionate mai 
sus se propune acordarea scutirii de la plata impozitului pe 
mijloacele de transport, pentru un singur mijloc de transport la 
alegerea acestora.

5.3. Se propune simplificarea modului de calcul al impozitului pe 
cladiri in cazul cladirilor. cu destinafie mixta aflate in proprietatea 
persoanelor fizice, in sensul eliminarii conditiei actuale referitoare 
la deducerea cheltuielilor cu utilitafile. Actuala prevedere legala a 
creat dificultafi pentru organele fiscale locale la calculul 
impozitului pentru aceasta categorie de cladiri, cauzate de modul de 
delimitare a suprafetelor pentru care se deduc aceste cheltuieli, 
existenta contractelor cu fumizorii de utilitafi pentru suprafefele 
destinate activitafilor economice, calculul diferit al impozitului 
pentru suprafefe cu aceeasi destinafie, in flinctie de deducerea sau 
nededucerea cheltuielilor cu utilitafile.

5.4. Se propune cre^terea autonomiei locale, in sensul acordarii 
competentei autoritafilor publice locale de a hotari acordarea 
scutirii de la plata impozitului pe mijloacele de transport aflate in 
proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 3 alin. 
(1) lit. b) §i art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile 
§i comple&ile ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la 
alegerea contribuabilului.

5.5. Avand in vedere prevederile art.5 din Ordonanfa de^ffegf^ 
Guvernului nr.38/2020 privind utilizarea inscrisuril^p^o^^ 
electronica la nivelul autoritafilor §i institufiilor publi4i^e''^prp^n4 \ 
optiunea ca actul de instrainare-dobandire a mijloacefe|^| trafjspprfr
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incheiat intre persoane care au domiciliul fiscal in Romania sau 
incheiat intre persoane cu domiciliul fiscal in Romania §i persoane 
care nu au domiciliul fiscal in Romania, sa poata fi incheiat §i in 
forma electronica §i semnat cu semnatura electronica calificata. De 
asemenea, se propune ca acesta sa fie comunicat electronic in 
vederea radierii/inregistr^ii/inmatricularii mijlocului de transport 
de catre persoana care instraineaza, de catre persoana care 
dobande§te sau de catre persoana imputemicita, dupa caz, 
autoritalilor implicate. Pentru aplicarea prevederilor nou introduse, 
organele fiscale locale vor avea in vedere reglementarile de la pet. 
101 din titlul IX "Impozite §i taxe locale" din Normele 
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
aprobate prin Hotararea Guvemului nr. 1/2016 §i ale Ordinului 
ministrului dezvolt^ii regionale §i administraliei publice, al 
ministrului finanlelor publice §i al ministrului afacerilor interne nr. 
1069/1578/114/2016 pentru aplicarea pet. 101 din titlul IX 
"Impozite §i taxe locale" din Normele metodologice de aplicare a 
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea 
Guvemului nr. 1/2016.

5.6. Se propune clarificarea modului de calcul al impozitului pe 
spectacole, in sensul precizarii ca, acesta se calculeaza prin 
aplicarea unei cote la suma incasata din v&izarea biletelor de intrare 
$i a abonamentelor, exclusiv TVA.

3. Alte informatii Nu este cazul.
Seefiunea a 3-a

Impactu! socioeconomic al proiectului de act normativ
1. Impactul 
macroeconomic

Impactul asupra 
mediului concurenfial 
domeniului ajutoarelor 
de stat

Nu este cazul.

A

In domeniul impozitului pe profit, reformularea 
prevederilor art. 40^ din Codul fiscal asigura un impact 
favorabil asupra mediului de afaceri prin clarificarea 
aplicarii mecanismului de esalonare la plata a impozitului in 
cazul transferurilor de active, de rezidenfa fiscala §i/sau de 
activitate economica desfasurata printr-un sediu permanent, 
pentru care Romania pierde dreptul de impozitare, 
mecanism conform cu prevederile art.5 ’’Impozitarea la 
ie^ire” din cadrul Directivei 2016/1164/UE. Prin aceasta

2. Impactul asupra 
mediului de afaceri

masura se asigura corelarea lichiditatilor financiare ale 
contribuabililor care datoreaza acest impozit cu me^inerea 
unui nivel optim de colectare a creantelor buget£f^5&^^fdrul 
perioadei de timp prevazute de directivity^ 

stimularea conformarii voluntare. i
Din perspectiva legislatiei in domeniul
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asupra mediului de afaceri este favorabil, avand in vedere 
aspecte precum;

- reducerea dificulta^ilor de aplicare a anumitor 
prevederi referitoare la nolle reguli privind TVA 
m domeniul comerpalui electronic;

- contracararea consecinjelor pandemiei de COVID- 
19, in conditiile aplicarii scutirilor prevazute de 
Directiva (UE) 2021/1159;

- facilitarea posibilita{ii anumitor categorii de
________persoane impozabile de a aplica regimul UE._____

Din punct de vedere al legislafiei in domeniul TVA, 
impactul asupra sarcinilor administrative este favorabil, 
avand in vedere aspecte precum:

- reducerea dificultafilor de aplicare a anumitor prevederi 
referitoare la nolle reguli privind TVA in domeniul 
comerjului electronic;

- aplicarea scutirilor prevazute de Directiva (UE) 
2021/1159;

- facilitarea posibilita|ii anumitor categorii de persoane
impozabile de a aplica regimul UE.____________________
Din perspectiva reglementarilor prevazute de prezentul 

proiect de ordonanta, este necesara efectuarea testului IMM.
Din punct de vedere al legisla^iei in domeniul TVA, 

proiectul vizeaza clarificarea §i simplificarea unor prevederi 
privind noile reguli referitoare la aplicarea TVA in 
domeniul comertului electronic.

2^. Impactul asupra
sarcinilor
administrative

2^. Impactul asupra 
intreprinderilor mici ^i 
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 linanciar 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 5
Indicator! ani

2022 2023 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7

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

.Si,a) buget de stat, din 
acestea:
(i) impozit pe profit
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(ii) impozit specific unor 
activitati 
(iii) impozit pe venit,
b) bugete locale:
(i) impozit pe profit
c) bugetul asigurarilor 
sociale de stat:
(i) contributii de asigurm
2) ModiHcari 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 financiar, 
plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4) Propuneri pentni 
acoperirea cre§terii 
cheltuielilor bugetare
5) Propuneri pentni a 
compensa reducerea 
veniturilor bugetare
6) Calcule detaliate 
privind fundamentarea 
modificarilor veniturilor 
$i/$au 
bugetare

cheltuielilor

Cu privire la art. I pct.5 din proiectul de Ordonan^a a 
Guvernului, referitor la modificarea art,26 alin.(l) lit, c) din 
Codul fiscal, in sensul majorarii limitei de deducere a 
ajustarilor pentru deprecierea creantelor inregistrate potrivit 
reglementarilor contabile, de la 30% la 50% din^^oarea 
acestora, acestea genereaza un impact asupraj^^^saS£^^m 

impozitul pe profit dupa cum urmeaza:
- raportat la conditiile legislative regl|m6^^e|&Viii| 

________Legea nr.296/2020 (deducere inreg^lajilimpafifel/

7) Alte informafii
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asupra bugetului de stat din impozitul pe profit 
estimat pentru anul 2022 este pozitiv de 671 
milioane lei.
raportat la conditiile legislative in vigoare pentru 
anul 2021 din Codul fiscal (deductibilitate 30%) 
impactul asupra bugetului de stat din impozitul pe 
profit estimat pentru anul 2022 este negativ de - 
280 milioane lei.

Cu privire la art. 1 pct.39 din proiectul de Ordonan{a a 
Guvernului referitor la scutirea de la plata impozitului pe 
veniturile de natura dividendelor obtinute din Romania de 
rezidenti ai SEE, altele decat statele membre UE, art.229 
alin.(l) lit.c^) genereaza un impact negativ asupra 
incasmlor din impozitul pe veniturile nereziden{ilor ce nu 
poate fi cuantificat.
Impactul bugetar asupra veniturilor din TVA aferent 
transpunerii Directivei (UE) 2021/1159 este negativ, dar nu 
semnificativ.
Impactul bugetar asupra veniturilor bugetelor locale este 
u^or pozitiv.

Secfiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislatiei 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;
b) acte normative ce urmeaza a fi 
elaborate

- Normele privind aplicarea prevederilor art. 293 
alin, (1) lit. f ^), art. 293 alin. (3), art. 294 alin. (1) 
lit. k ^) §i art. 294 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modificarile §i 
completm*ile ulterioare se aproba prin ordin al 
ministrului finantelor.

Ain vederea
implementarii noilor dispozitii
1^) Compatibilitatea proiectului 
de act normativ cu legislafia in 
domeniul achizitiilor publice

Nu este cazul

Prezenta ordonanta revizuie^te normele interne 
de transpunere a urmatoarelor prevederi:
- art. 5 alin. (3) §i alin. (4) lit. d) §i e) din Directiva 
2016/1164/UE a Consiliului din 12 iulie 2016 de 
stabilire a normelor impotriva practicilor de evitare 
a obligafiilor fiscale care au incidents directa 
asupra funcfionarii piefei interne;
- art. 2 lit. a) pet. (iii) din Directiva 2011/96/UE a 
Consiliului din 30 noiembrie 2011 privind regimul 
fiscal comun care se aplica societ%ilOt|rnama §i 
filialelor acestora din diferite stata^m^^^^

Se transpun in legislafia napibg^lalfereVeaetiile

2) Conformitatea proiectului de 
act normativ cu legisla^ia 
comunitara in cazul proiectelor ce 
transpun prevederi comunitare
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Directivei (UE) 2021/1159 a Consiliului din 13 
iulie 2021 de modificare a Directivei 2006/112/CE 
in ceea ce prive^te scutirile temporare aplicate 
importurilor §i anumitor livrari de bunuri sau 
prestari de servicii, ca raspuns la pandemia de 
COVID-19;

Se asigura indeplinirea obliga|iilor ce revin 
Romaniei cu privire la transpunerea in legislafia 
nationala a prevederilor Directivei 2006/112/CE 
privind sistemul comun al taxei pe valoarea 
adaugata, in contextul comunicarii de catre 
Comisia Europeana a scrisorii de punere in 
intarziere in Cauza 2020/4142, avand ca obiect 
excluderea anumitor persoane impozabile de la 
aplicarea regimului special al ghi^eului unic pentru 
TVA.

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.

5) Alte acte normative $i/sau 
documente internafionale din care 
decurg angajamente

Nu este cazul.

6) Alte informa^ii Nu este cazul.
Sec^iunea a 6-a

Consultarile efectuate in vederea elaborarii proiectului de act normativ
A fost respectata procedura prevazuta de Legea nr. 
52/2003 privind transparenta decizionala in 
administratia publica, in sensul ca proiectul de act 
normativ a fost publicat pe site-ul Ministerului 
Finanjelor. Structurile consultate in cadrul 
Comisiei de Dialog Social:
Reprezentan^ii unor confederatii sindicale §i 
patronale reprezentative la nivel national:
- Confederatia Na^ionala Sindicala “CARTEL 
ALFA”;

1) Informatii privind procesul de 
consultare 
neguvernamentale, institute de 
cercetare §i alte organisme 
implicate

organizafiicu

Confederafia
"MERIDIAN";

Sindicala Nationals

- Confederatia Sindicatelor Democratice din 
Romania- CSDR;
- Uniunea Generala a Industria^ilor din Romania -
UGIR;
- Confederatia Patronala din Industrie,
Constructii §i Servicii din
CONPIRQM;
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- Consiliul National al Intreprinderilor Private 
Mid §i Mijlocii din Romania - CNIPMMR;
A

In calitate de invitali:
- Asocia^ia Nationals a Exportatorilor §i 

Importatorilor din Romania - ANEIR;
- Camera de Comert §i Industrie a Romaniei - 

CCIR;
- Camera de Comert Americana in Romania - 

AMCHAM;
- Consiliul Investitorilor Strain! - CIS;
- Uniunea Profesiilor Liberate din Romania - 
UPLR;
- Camera Consultantilor Fiscali - CCF;
- ROMALIMENTA;
- Forumul Tinerilor din Romania;
- Ministerul Muncii §i Protectiei Sociale - MMPS.

2) Fundamentarea alegerii 
organizaliilor cu care a avut loc 
consultarea, precum a modului 
in care activitatea acestor 
organizatii este legata de obiectui 
proiectului de act normativ

Nu este cazul.

3) Consultarile organizate cu 
autoritatile administrafiei publice 
locale-, in situatia in care proiectul 
de act normativ are ca obiect 

activitati ale acestor autoritati, in 
conditiile Hotararii Guvernului 
nr. 521/2005 privind procedura 
de consultare a structurilor 
asociative ale autoritafilor 
administratiei publice locale la 
elaborarea proiectelor de acte 
normative

Proiectul de act normativ a fost transmis spre 
consultare ^i structurilor asociative ale autoritatilor 
publice locale, conform dispozitiilor H.G. nr. 
521/2005 privind procedura de consultare a 
structurilor
administratiei publice locale la elaborarea 
proiectelor de acte normative.

asociative ale autoritatilor

4) Consultarile desfa^urate in
consiliilor 

interministeriale, in conformitate 
prevederile 

Guvernului nr. 750/2005 privind 
constituirea
interministeriale permanente

cadrul

Hotararii Nu este cazul.cu

consiliilor

5) Informafii privind avizarea de 
catre:

Consiliul Legislativ a avizat favo|S)|l^|^^|Gttff^ 

nr.703/2021. ^a) Consiliul Legislativ
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b) Consiliul Suprem de Aparare a 
Tarii Nu este cazul

Consiliul Economic §i Social a avizat favorabil 
proiectul de ordonanta a Guvemului prin avizul nr. 
nr. 6320/2021.

c) Consiliul Economic $i Social

d) Consiliul Concurentei Nu este cazul

e) Curtea de Conturi Nu este cazul

6) Alte informatii Nu este cazul
Sec^iunea a 7-a

Activitafi de informare publica privind elaborarea ^i implementarea proiectului
de act normativ
Proiectul de act normativ a fost publicat in data de 
20.08.2021 pe site-ul Ministerului Finantelor 
potrivit dispozitiilor Legii nr. 52/2003 privind 
transparen^a decizionala in administratia publica, 
republicata, ^i a fost dezbatut in data de 23.08.2021 
in cadrul Comisiei de Dialog Social la care 
participa reprezentanti ai organismelor interesate.

1) Informarea societ^lii civile cu 
privire la necesitatea elaborarii 
proiectului de act normativ

2) Informarea societSfii civile cu 
privire la eventualul impact 
asupra mediului in urma 
implementarii proiectului de act 
normativ, precum §i efectele 
asupra sanatatii securita^ii 
cetalenilor 
biologice

Nu este cazul

diversitafiisau

3) Alte informatii Nu este cazul
Secfiunea a 8-a 

Masuri de implementare
1) Masurile de punere in 
aplicare a proiectului de act 
normativ de catre autoritafile 
administratiei publice centrale 
$i/sau locale - infiintarea unor 
noi organisme sau extinderea 
competen^elor 
existente

Nu este cazul

institu^iilor

2) Alte informatii Nu este cazul
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Fa^a de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonan^ei Guvemului pentm modificarea completarea Legii nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, pe care il supunem Parlamentului spre adoptare.
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