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ConsiUul Fiscal at Romaniei

Opinia ConsIHuiul Fiscal asupra propunerii legislative pentru modificarea Leg! 

nr. 227/2015 privind Codui Fiscal - b389/02.09.2021

Tn data de 16 septembrie 2021, Consiliulul Fiscal (CF) i-a fost remisa adresa Senatului Romaniei 
nr. XXXV/4394 din 06.09.2021, prin care I se solicita, in conformitate cu prevederile art. 53 alin. 
(2) litera e) din Legea responsabilitatii fiscal bugetare nr. 69/2010 republicata (LRFB), opinia cu 
privire la o propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codui Fiscal - 
b389/02.09.2021.

Potrivit articolului de lege la care se face trimitere, atributille Consiliulul Fiscal sunt:

e) analizQ s'l elaborarea de opinii si recomandari, atat inainte de aprobarea de catre Guvern, cat 
si inainte de transmiterea catre Parlament, asupra legilor bugetare anuale, a rectificarilor 
bugetare, precum si asupra altar initiative legislative care pot avea un impact asupra volumului 
cheltuielilor bugetare, precum si evoluarea conformitapi acestora cu principiile si regulile fiscale 
prevazute de prezenta lege;

Tn raport cu sollcitarea de fata, CF apreciaza drept relevante §i prevederile art. 21 al LRFB, potrivit 
caruia: Jn cazurile tn care se fac propuneri de acte normative care conduc la diminuarea 
veniturilor bugetare, se va elabora psa financiara potrivit prevederilor art. 15 din Legea nr. 
500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, care trebuie so indeplineasca cel pupn una 
dintre urmatoarele condipi:

a) sa aiba avizul Ministerului Finantelor Publice si al Consiliulul Fiscal, conform caruia impactui 
financiar a fost luat tn calcul tn prognoza veniturilor bugetare si nu afecteaza pntele bugetare 
anuale si pe termen mediu;

b) sa fie tnsopta de propuneri de masuri de compensare a impactului financiar respectiv, prin 
majorarea altor venituri bugetare."

Scurtd descriere a propunerii legislative

Propunerea legislativa supusa examlnarli Consiliulul Fiscal are Tn vedere prelungirea perioadei Tn 
care persoanele fizice/companiile pot redirectiona o parte din impozitui pe venit/profit catre 
beneficiarii prevazuti de lege de la 1 an la 7 ani, Tncepand cu anul 2022. Cuantumurile care pot fl 
transferate raman cele din prezent, 3,5% din Impozitui achitat de persoane fizice $1 20% din cel 
achitat de companii. Tn expunerea de motive propunerea este argumentata prin procentui 
considerat redus de contribuabili care apeleaza la aceasta prevedere.



ImpactuI bugetar al propunerii

Fara a fi Tnsotita de fi§a financiara, m care sa se fi evaluat impactui bugetar, in expunerea de 
motive a initiative! legislative este prezentata doar situatia existenta la nivelul anului 2019 cand 
sumele transferate au reprezentat in cazu! impozitului pe venit platit de persoanele fizice 0,61% 
fata de un maxim teoretic de 3% m timp ce m cazul companiilor au reprezentat 8,1% fata de un 
maxim teoretic de 20%.

Aprecieri ale Consiliului Fiscal privind propunerea legislativa

• Tn ceea ce prlve$te conformitatea cu prevederile art. 21 din LRFB, redat mai sus, Consiliui 
Fiscal are urmatoarele observatii:

o Propunerea legislativa nu este insotita de fi§a financiara Tn care sa fie prezentat 
impactui acesteia asupra bugetului general consolidat. 

o Pentru a fi Tntrunite premisele pentru emiterea avizulul de catre CF este necesar
ca:

Propunerea sa fie insotita de impactui asupra prognozei veniturilor 
bugetare, impreunS cu precizarea elementeior care sa conduca |a 
neafectarea tintelor bugetare anuale §i pe termen mediu sau 
Propunerea sa fie insotita de masuri de compensare a impactului financiar 
respectiv, prin majorarea altor venituri bugetare. 

o In absenta fi$ei financlare sau a unei proiectii bugetare complete din care sa 
rezulte ca propunerea legislativa nu afecteaza t'l^tele bugetare anuale $i pe 
termen mediu, precum 5I avand tn vedere ca nu sunt prevazute masuri de 
compensare a impactului financiar ai propunerii legislative asupra bugetului 
general consolidat, Consiliui Fiscal nu poate aviza prezenta propunere legislativa.

• Consiliui Fiscal apreciaza ca prezenta propunere legislativa poate avea un impact bugetar 
negativ considerabil. Spre exemplu, potrivit calculelor CF, considerand Tncasarile bugetare 
din impozitui pe venit $i profit de la nivelul anului 2019, diferenta dintre starea de fapt $i 
un apel de 100% a! contribuabililor la aceasta prevedere, impactui maximal negativ din 
perspective bugetului general consolidat ar putea fi de 2,8 mid. lei. Sigur ca acesta 
reprezinta un impact maximal, dar prezenta inifiativa legislativa face mai probabila 
redirecfionarea acestor sume ?i prin urmare va afecta negativ situatia bugetului general 
consolidat. Tn plus, Tn opinia CF, un alt aspect problematic asociat acestei propuneri 
legislative este reprezentat de incertitudinea pe care 0 genereazS asupra executiei 
bugetare. Spre exemplu, peste cafiva ani bugetui general consolidat ar putea fi grevat de 
obligatii reprezentand transferuri catre beneficiarii definifi de lege cumulat pe un numar 
de ani, impactui financiar putand fi unul major.
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• De asemenea, Consiliul Fiscal noteaza faptui ca acel contribuabili care doresc sa 
redirec^ioneze procentui prevazut de lege din impozitul pe venit/profit o pot face 51 in 
interiorul cadrului legislativ existent.

Opiniile si recomandarlle formulate mai sus de Consiliul Fiscal au fost aprobate de Pre^edintele 
Consiliului Fiscal, conform prevederilor art. 56, alin (2), lit. d) din Legea nr. 69/2010 republicata, 
in urma msu^irii acestora de catre membrii Consiliului prln vot, in ^edin^a din data de 13 
octombrie 2021.

13 octombrie 2021

Pre^edinte Consiliul Fiscal 

Acad. DANIEL dAiANU
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