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In temeiul art. 2 alm.Xl) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi 

art. 11 lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare. Consiliul Economic şi Social a 

fost sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative pentru modificarea alineatului (1) 

al articolului 310 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (0559/14.09.2022).
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în temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 

şedinţa din data de 4.10.2022, desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului 

nr.86/17.05.2022, avizează NEFAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu 

următoarea motivare:

• creşterea plafonului sub care firmele sunt scutite de plata TVA nu poate fi stabilită 

exclusiv în funcţie de inflaţie;

• în lipsa unei analize din partea Ministerului Finanţelor, care să ia în calcul impactul 

acestei măsuri în contextul tuturor celorlalte măsuri fiscale, nu poate fi evaluat 

efectul propunerii. în plus, dacă parametrul avut în vedere este inflaţia, aşa cum se 

afirmă în expunerea de motive, se impune a se lua în considerare această inflaţie la 

nivelul ei mediu european, având în vedere că pragul este setat în euro şi nu este setat 

în lei.

Preşedinte, 
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