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Secţiunea 1
Titlul proiectului de act normativ

Lege privind Codul fiscal



Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ

Obiectivele fundamentale privind fiscalitatea sunt reprezentate de simplificarea acesteia şi de creare
predictibilităţii într-un cadru fiscal-bugetar stimulativ pentru dezvoltarea mediului economic privat şi public

Strategia fiscal bugetară pentru perioada 2014-2016 prevede printre alte măsuri fiscale �i reducere
treptată în următorii 4 ani a taxei pe valoarea adăugată pe măsura îmbunătăţirii colectării veniturilor bugeta
acest context, se propune reducerea cotei standard de TVA de la 24% la 20% �i extinderea aplicării cotei
reduse de TVA de 9% pentru o serie de produse alimentare, începând cu data de 1 ianuarie 2016. Aceste m
sunt de natură a contribui în mod esen�ial la reducerea evaziunii fiscale, cre�terea consumului intern �i 
stimularea cre�terii economice.

Evoluţia realităţilor economice, sociale şi politice în perioada 2003-2014, contextul creat de criza 
economico-financiară internaţională şi, nu în ultimul rând, aderarea României la Uniunea Europeană au 
determinat modificarea şi completarea în repetate rânduri a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Codul fiscal a cunoscut, de la data adoptării sale, decembrie 2003, şi până în prezent, numeroase 
modificări şi completări, cele mai importante fiind introduse prin Legea nr.343/2006, act normativ care a 
asigurat transpunerea în legislaţia naţională a dispoziţiilor acquis-ului comunitar privitor la domeniul fiscal,
cerinţă majoră a aderării României la Uniunea Europeană.

Cu toată preocuparea continuă de îmbunătăţire şi simplificare a prevederilor Codului fiscal, acesta e
perceput de mediul economic şi social ca fiind dificil de aplicat şi supus permanent riscului de interpretare 
neunitară a prevederilor sale. Modificările legislative frecvente aferente acestui act normativ, necesare pent
funcţionarea sistemului de impozite şi taxe din România, au generat unele dificultăţi în interpretarea şi în 
aplicarea anumitor prevederi legale incidente în domeniul fiscal.

Dezvoltarea dinamică a mediului de afaceri şi implicit a legislaţiei conexe, obligaţia de transpunere în
legislaţia naţională a hotărârilor Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, precum şi a modificărilor/completări
aduse regulamentelor, directivelor sau altor acte comunitare, reprezintă câţiva din factorii determinanţi car
impun permanent modificarea şi completarea legislaţiei fiscale naţionale.

De asemenea, este de menţionat procesul de preluare în Codul fiscal, a unor prevederi cu implicaţii 
fiscale, promovate iniţial prin actele normative de reglementare a anumitor domenii de activitate, măsuri ca
au ţinut seama de prevalenţa prevederilor Codului fiscal asupra oricăror prevederi de natură fiscală.

Totodată, numeroasele modificări şi completări succesive aduse Codului fiscal de la data adoptării p
prezent, prin ordonanţe şi ordonanţe de urgenţă, aprobate prin lege sau care sunt încă în proces legislativ 
parlamentar, acte normative în conţinutul cărora se fac trimiteri de la un articol la altul, au făcut ca republic
acestuia de către Monitorul Oficial să devină un proces dificil de gestionat.

În acest context, Guvernul României şi-a propus pe termen mediu, în vederea consolidării politicii f
bugetare, continuarea măsurilor de creştere a eficienţei sistemului fiscal prin rescrierea Codului fiscal, creân
se astfel, pe de o parte, posibilitatea simplificării fiscalităţii, eliminării disfuncţionalităţilor şi stabilirii 
coordonatelor pentru un cadru legal fiscal coerent şi modern, iar pe de altă parte, premisele asigurării 
predictibilităţii sistemului fiscal şi continuării conduitei necesare unei consolidări fiscale sustenabile.

Acest proces complex de modernizare a legislaţiei fiscale a impus înscrierea rescrierii Codului fiscal 
obiectivele prioritare incluse în Strategia fiscal–bugetară pentru perioada 2013–2015 şi în

 Programul Legislativ al Guvernului României pentru perioada 2013 – 2016. Acest obiectiv are în 
vedere realizarea următoarelor rezultate:

- claritate şi accesibilitate în aplicarea prevederilor Codului fiscal, prin restructurarea pe baze sistem
a normelor fiscale; 

- transparenţă în prezentarea principiilor fiscale, în definirea conceptelor, noţiunilor şi metodelor, 
utilizate în construcţia şi administrarea sistemului coerent al impozitelor, taxelor şi contribuţiilor sociale, 
reglementate de Codul fiscal, în scopul înţelegerii corecte şi evitarea interpretărilor în aplicarea normelor fi

- asigurare a corelării între prevederile Codului fiscal şi dispoziţiile Codului de procedură fiscală res
precum şi cu cele ale legislaţiei conexe;

- creştere a eficienţei activităţii de administrare a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor sociale prevăz
de Codul fiscal;

- scădere a costurilor de administrare a impozitelor şi taxelor prevăzute de Codul fiscal precum şi a
de conformare suportate de contribuabili;

- stimularea liberei ini�iative �i încurajarea investi�iilor în România prin scutirea de la plata impo
it il di di id d



A. Dispoziţii generale
1. Potrivit reglementărilor actuale, Codul fiscal se modifică �i se complete

numai prin lege, promovată, de regulă, cu 6 luni înainte de data intrării în vigoar
acesteia.

2. În conformitate cu prevederile actuale ale Codului fiscal, elaborarea deci
privind aplicarea unitară a legisla�iei fiscale intră în responsabilită�ile Comisiei 
fiscale centrale, care este înfiin�ată �i organizată conform dispozi�iilor codulu
        3.   În prezent impozitele �i taxele reglementate de Codul fiscal se bazează
patru principii: ”neutralitatea măsurilor fiscale”, ”certitudinea impunerii”, ”echita
fiscală” �i  ”eficienţa impunerii”.

4. În cadrul prevederilor care reglementează, în prezent, definiţiile termen
comuni, se cuprind sau nu anumite noţiuni fiscale:

- conform actualelor prevederi privind definiţiile termenilor comuni,  ac
nu se aplică Titlului „Taxa pe valoarea adăugată”, dar nu se precizeaz
faptul că respectivele defini�ii nu se aplică �i în ceea ce prive�te titl
care reglementează accizele;

- criteriile care definesc existenţa unei activităţi dependente sau 
independente sunt prevăzute în normele metodologice;

- exceptarea de la reconsiderare a activităţii desfăşurată în mod 
independent în condiţiile legii care generează venituri din profes
libere, precum şi drepturi de autor şi drepturi conexe este prevăz
în Normele metodologice şi nu este reglementată definiţia „profesiei
libere” în scop fiscal;

- activitatea independentă este definită ca fiind orice activitate 
desfăşurată cu regularitate de către o persoana fizică, alta decât o act
dependentă;

- asocierea fără personalitate juridică reprezintă orice asociere în 
participaţiune, grup de interes economic, societate civilă sau altă entit
care nu este o persoană impozabilă distinctă, în înţelesul impozitului p
venit şi pe profit, conform normelor emise în aplicare; definiţia nu cup
anumite forme contractuale încheiate pentru exploatarea în participaţi
resurselor minerale; 

- nu este reglementată o definiţie a entităţii transparente fiscal, în 
condiţiile în care, pentru anumite entităţi, persoane juridice române, 
potrivit prevederilor legale de organizare şi funcţionare, este aplicabil
prezent, un regim de impozitare care reglementează neimpozitarea di
a entităţii şi stabilirea ca subiect al impozitului pe profit sau venit, dup
caz, a asociatului/participantului;

- definiţia dividendului cuprinde, în prezent, prevederi de exceptare, 
referitoare la distribuirea de titluri de participare suplimentare, precum
la dobândirea/răscumpărarea de titluri de participare proprii prin trim
la obliga�ia de men�inere a aceluia�i procent de de�inere a 
participan�ilor (cerin�a de propor�ionalitate), cerin�ă care îngreun
administrarea defini�iei dividendului, în condi�iile în care, în practic
sunt efectuate �i opera�iuni de distribuire/răscumpărare care nu resp
această regulă fiscală. Un alt aspect este cel legat de distribuiri în legă
cu opera�iuni de reducere a capitalului social, care pot fi efectuate at
către participan�ii ini�iali cât �i către participan�ii care au achizi�
ulterior titluri de participare �i care, din punct de vedere juridic, păst
acelea�i drepturi �i obliga�ii ca cei ini�iali. Totodată, se consideră
dividend din punct de vedere fiscal şi se supune aceluiaşi regim fiscal 
veniturile din dividende:

- suma plătită de o persoană juridică pentru bunurile sau servicii
achiziţionate de la un participant la persoana juridică peste preţu
pieţei pentru astfel de bunuri şi/sau servicii, dacă suma respectiv



Rescrierea Codului fiscal presupune, în principal, o reformulare a textului a
pentru o mai bună înţelegere a acestuia, eliminarea disfuncţionalităţilor existente
şi o actualizare şi o reaşezare a prevederilor titlurilor şi articolelor, pentru a răsp
atât cerinţelor mediului de afaceri cât şi celor ale organelor fiscale. De asemenea
urmare a acestui demers, se vor atinge anumite obiective principale ale politicii f
care vizează  abordarea facilă a legislaţiei fiscale de către contribuabili, administr
coerentă a sistemului de impozite şi taxe, precum şi predictibilitatea cadrului fisc

Urmare discuţiilor purtate în cadrul numeroaselor întâlniri ale grupurilor de
constituite în contextul procesului de rescriere a Codului fiscal, au fost agreate o
de modificări ale textului actual şi o reaşezare a titlurilor actului normativ, în ved
eliminării disfuncţionalităţilor identificate şi pentru stabilirirea coordonatelor unu
cadru legal fiscal coerent.

Cele mai importante modificări se referă la:

A. Titlul I „Dispoziţii generale”
1. Se propune ca modificarea �i completarea Codului fiscal, să se efectue

principiu general,  prin lege, ca act al Parlamentului, care să intre în vigoare în 
termen de minim 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României. D
asemenea, este prevăzută �i posibilitatea de modificare �i completare a Codul
fiscal prin ordonan�e ale Guvernului, cu termen de intrare în vigoare de minim
zile de la data publicării.

     2. Au fost transferate în Codul de procedură Fiscală dispoziţiile din Codul fis
privire la constituirea Comisiei fiscale centrale, având în vedere rolul acestei Com
în aplicarea unitară a legislaţiei fiscale în general (Codul fiscal, Codul de procedu
fiscală, alte legi ce reglementează în materie fiscală), aplicarea unitară fiind unul 
principiile de conduită în activitatea organelor fiscale. Astfel, în Codul fiscal răm
doar responsabilitatea Comisiei fiscale centrale de elaborare a deciziilor cu privir
aplicarea unitară a codului, iar dispozi�iile privind constituirea acesteia au fost 
preluate de Codul de procedură fiscală. 
      3. Completarea principiilor existente în Codul fiscal cu noi principii pe baza 
să fie reglementate impozitele �i taxele:
 - juste�ea impunerii sau echitatea fiscală, asigură ca sarcina fiscală a fiecărui 
contribuabil să fie stabilită pe baza puterii contributive, respectiv în func�ie de 
mărimea veniturilor sau a propietă�ilor acestuia;
- eficien�a impunerii, asigură niveluri similare a veniturilor bugetare de la un 
exerci�iu bugetar la altul prin men�inerea randamentului impozitelor, taxelor �
contribu�iilor în toate fazele ciclului economic, atât în perioadele de avânt econ
cât �i în cele de criză.

4. În cadrul capitolului de definiţii, se propun următoarele modificări şi 
completări:

- exceptarea aplicării definiţiilor termenilor comuni de la art. 7 şi pen
titlul VIII „Accize”;

- introducerea criteriilor care în condi�iile îndeplinirii majorită�i
acestora definesc existenţa unei activităţi independente;

- modificarea definiţiei activităţii independente ca fiind orice 
activitate  desfăşurată de o persoană fizică în scopul ob�inerii de 
venituri;

- completarea definiţiei asocierii fără personalitate juridică, în 
corelaţie cu formele contractuale de asociere pentru exploatarea în
participaţie a resurselor de petrol, gaze şi a altor substanţe mineral

- completarea definiţiei asocierii fără personalitate juridică cu 
termenul de „entitate transparentă fiscal”, în vederea clarificăr
regimului de impozitare aplicabil unor entităţi care, potrivit preved



3. Alte informaţii Nu este cazul.

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

1. Impactul macroeconomic

Impactul macroeconomic este diferenţiat, fiind în concordanţă cu calendar
implementare a măsurilor de relaxare fiscală. Din acest punct de vedere, se
estimează un impact macroeconomic semnificativ în anul 2016, când 
majoritatea măsurilor intră în vigoare şi în anul 2019, când reducerea cote
unice, respectiv a impozitului pe profit şi a impozitului pe venit, are un rol
multiplicator cu deosebire asupra investiţiilor.
Pe ansamblu, se estimează că în anul 2016 principala componentă de cerer
care va fi influenţată pozitiv este consumul populaţiei, care urmează să se 
majoreze suplimentar cu 1,8 puncte procentuale.
Ca urmare a cererii interne suplimentare – în condiţii de echilibru între cer
ofertă – produsul intern brut poate înregistra o creştere adiţională de 1,6 p
procentuale. Dacă nu apar factori externi care să afecteze creşterea econo
de bază, aceasta s-ar putea situa, datorită măsurilor propuse, la circa 4,5%
Un impact semnificativ se va înregistra şi în cazul inflaţiei, care s-ar putea 
diminua cu 2,6 puncte procentuale în primul an de aplicare a propunerilor 
reducere a TVA şi a accizelor.

11 Impactul asupra mediului 
concurenţial şi domeniului 
ajutoarelor de stat

Nu e cazul.



Impozitul pe profit
        Măsurile fiscale propuse în domeniul impozitului pe profit determ
asupra mediului de afaceri, ca efect principal, reducerea sarcinii fiscale pen
plătitorii de impozit pe profit, prin diminuarea bazei impozabile. Măsurile 
prioritare vizează neimpozitarea veniturilor din dividende primite de la per
juridice române, extinderea sferei de deducere a provizioanelor fiscale 
constituite pentru toate creanţele neîncasate, indiferent de natura lor, 
comercială sau financiară, recunoa�terea cheltuielilor de afaceri prin cone
acestora la scopul activităţii economice desfă�urate, urmare a rea�ezării 
principiului general de deducere pentru cheltuieli, reducerea costurilor de 
conformare fiscală, drept consecin�ă a limitării situa�iilor de interpretare
aplicarea prevederilor fiscale �i a numărului actelor de contestare fiscală.
Men�inerea facilită�ii de scutire a profitului reinvestit în echipamente 
tehnologice va stimula continuarea adaptărilor tehnice la cerin�ele actuale
tehnologice �i va genera cre�terea performan�ei economice. De asemen
men�inerea deducerilor suplimentare pentru cheltuielile efectuate în dome
cercetării-dezvoltarii, va conduce la cre�terea productivită�ii muncii �i 
ridicarea nivelului de competitivitate a mediului de afaceri românesc.

     Eliminarea impozitului pe dividende crează surse alternative de 
împrumut de pe pia�a de capital, precum �i cre�terea interesului din par
investitorilor locali �i străini pentru ofertele publice ini�iale (IPO) ale 
companiilor de stat. 

Impozitul pe venit
În vederea încurajării investi�iilor în România prin atragerea de capit

străin pentru înfiin�area de societă�i ca efect al unui regim fiscal favorab
pentru stimularea liberei initiative au fost scutite de la plata impozitului 
veniturile ob�inute sub forma de dividende. 

În cazul activită�ilor independente modul de stabilire a cheltuielilor 
deductibile permite dezvoltarea instrumentelor de motivare specifice polit
salariale.

Apropierea regimurilor fiscale de determinare a venitului net impoz
cu cel de determinare a profitului impozabil, constituie un element de 
atractivitate al activită�ilor independente în alegerea formei juridice de 
desfă�urare a activită�ii antreprenoriale.

Rea�ezarea regimurilor fiscale ale veniturilor ob�inute din investi
înlătură o parte din obstacolele majore care împiedică dezvoltarea pie�ei 
capital din România.

      Contribuţii sociale obligatorii
     Introducerea plafonului maxim al bazei lunare de calcul a contribu�iei
asigurări sociale de sănătate, ca sumă de baze lunare individuale plafonate
câştiguri salariale medii brute, precum �i diminuarea, începând cu data de
ianuarie 2018, a cotelor de contribu�ii de asigurări sociale, cu 3 puncte 
procentuale la angajat �i cu 2,3 puncte procentuale la angajator, determin
creşterea fondurilor rămase la dispozi�ia anagajatorilor, stimularea mediu
afaceri, reducerea ratei efective de taxare a muncii �i diminuarea fenomen
muncii neformalizate.

Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi 
impozitul pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în România



Măsurile propuse se vor reflecta în creşterea locurilor de muncă. Numă
mediu de salariaţi se estimează că s-ar putea majora suplimentar, faţă de 
scenariul de bază, cu circa 550 mii persoane în perioada 2016-2019. 

Propunerile vor avea, de asemenea, un impact semnificativ asupra 
câştigurilor salariale nete, care se estimează că vor creşte, în primul an de 
aplicare a reducerii CAS-ului, cu 4,1%.

Impozitul pe venit
  
    În cazul persoanelor fizice care ob�in venituri din salarii la func�
bază, majorarea plafonului deducerilor personale acordate în func�i
nivelul veniturilor realizate �i de numărul persoanelor aflate în 
între�inere determină reducerea sarcinii fiscale, prin diminuarea bazei 
impozabile.

       De asemenea, majorarea sumei neimpozabile  în cazul veniturilor 
pensii, are ca efect, reducerea sarcinii fiscale asupra acestor venituri, prin 
diminuarea venitului impozabil �i implicit a impozitului datorat.

    Eliminarea din sfera impozabilă a unor avantaje primite de către persoa
care realizează venituri din salarii �i asimilate salariilor poate genera stimu
acordării de beneficii salariale angaja�ilor.

     Prevederile actuale permit un regim fiscal favorabil pentru venitu
din activităţi agricole realizate de persoanele fizice individual sau într-o 
de asociere, în cazul în care s-au înregistrat pierderi ca urmare a unor feno
meteorologice nefavorabile ce pot fi asimilate dezastrelor naturale ca îngh
grindină, polei, ploaie abundentă, secetă şi inundaţii precum şi a epizootiil
afectează peste 30% din suprafeţele destinate producţiei agricole 
vegetale/animalele deţinute.

            Contribuţii sociale obligatorii
 Implica�ii cu caracter general referitoare la măsurile privind 

contribu�iile la sistemul public de pensii �i de sănătate
Extinderea bazelor de calcul �i introducerea plafonului maxim al baz

lunare de calcul a contribu�iei de asigurări sociale de sănătate, au ca efec
limitarea orientării persoanelor fizice care desfă�oară activitate în baza un
contract individual de muncă către activită�ile desfă�urate în mod indepe
sau alegerea unui alt tip de contract în baza căruia se desfă�oară activitat
condi�ii mai avantajoase din punct de vedere fiscal, diminuarea fenomenu
muncii neformalizate �i implicit asigurarea prestaţiilor acordate din sistem
de asigurări sociale (servicii medicale, indemnizaţii pentru boală şi materni
indemnizaţii de şomaj, pensii) pentru persoanele fizice supuse procesului d
formalizare a muncii.
     Instituirea măsurii potrivit căreia obliga�iile de plată, atât în cazul 
contribu�iei de asigurări sociale, cât �i în cazul contribu�iei de asigurări
sociale de sănătate, se stabilesc la venitul realizat, precum �i introducerea
individuale de contribuţie de asigurări sociale pentru toate persoanele fizic
care realizează venituri din desfăşurarea activităţilor independente sunt mă
care asigură o justă a�ezare a sarcinilor fiscale �i un tratament echitabil 
tututuror categoriilor de contribuabili, bazat pe principiile solidarită�i �i 
contributivită�ii, principii pe care se fundamentează sistemele  de asigurăr
sociale din România. 



4. Impactul asupra mediului

Reducerea impozitului pentru de�inătorii de mijloace de transport hibri
este o măsură destinată protec�iei mediului, prin încurajarea achizi�ionă
ma�ini nepoluante.

5. Alte informaţii
Nu au fost identificate.

Secţiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, 

pe termen lung (pe 5 ani)
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(ii) contribuţii de asigurări 
sociale de sănătate -527,8 -608,3 -643,0 -680,3

2) Modificări ale cheltuielilor 
bugetare, plus/minus, din 
care: -1584,2 -1628,7 -3117,2 -2563,5

a) buget de stat, din acestea: -1584,2 -1628,7 -2947,2 -2383,5

(i) cheltuieli de personal  -440 -460

(ii) bunuri şi servicii -167 -171 -263 -272

(iii) subventii -135 -135 -200 -215

(iv) alte transferuri -643,2 -661,7 -1050,2 -466,5
(v) Proiecte cu finantare din 
fonduri externe nerambursabile 
(FEN) postaderare -480 -500 -820 -800
(vi) cheltuieli aferente 
programelor cu finantare 
rambursabila -77 -78 -59 -50

(vii) cheltuieli de capital -82 -83 -115 -120

b) bugete locale: -170 -180

(i) cheltuieli de personal  -170 -180

(ii) bunuri şi servicii     
c) bugetul asigurărilor sociale 
de stat:     

(i) cheltuieli de personal     

(ii) bunuri şi servicii     
3) Impact financiar, 
plus/minus, din care:

-17.974,4 -19.732,4 -30.500,6 -38.547,9

a) buget de stat

b) bugete locale

4) Propuneri pentru 
acoperirea creşterii 
cheltuielilor bugetare



5) Propuneri pentru a 
compensa reducerea

         Impactul negativ generat de măsurile prevăzute în proiectul de lege 
privind Codul fiscal va fi compensat pe anul 2016 şi în anii următori pe de
parte din veniturile încasate suplimentar ca urmare a impactului macroeco
şi social, respectiv din creşterea economică adiţională rezultată, iar pe de a
parte din creşterea veniturilor bugetare încasate ca urmare a implementări
către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a măsurilor structurale de
eficientizare a sistemului de colectare a veniturilor bugetare şi de creştere 
gradului de conformare voluntară, atât la declarare cât şi la plată. Astfel, 
veniturile care se estimează a fi încasate suplimentar faţă de cele estimate p
legea bugetului de stat pe anul 2015 şi prin Strategia fiscal-bugetară pe 
perioada 2015-2017, sunt următoarele:
  
       I. Se estimează că obligaţiile şi încasările la bugetul general consolida
vor majora ca urmare a efectelor de multiplicare economică determinate d
măsurile de relaxare fiscală prevăzute de proiectul de lege, transpuse în 
creşterea investiţiilor şi a locurilor de muncă.
        Pentru perioada 2016-2019 se estimează că prin valorificarea de cătr
sectorul privat a disponibilită�ilor băne�ti rezultate din aplicarea noului C
fiscal  se vor ob�ine venituri suplimentare de circa 7 mld. lei în perioada 2
2017, circa 10,6 mld. lei în 2018 �i circa 18 mld. lei în 2019. 

     II. Creşterea veniturilor bugetare încasate de Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală este argumentată şi de măsurile întreprinse, care vor 
continua  în perioada viitoare, privind : 
        A). reducerea decalajului fiscal în colectarea T.V.A. In raportul pent
anul 2012, Consiliul Uniunii Europene apreciază ca Romania se află pe loc
cu un gap de 44% fata de 16% media Uniunii Europene. Măsurile întrepri
anul 2013 prin reorganizarea administrativă a structurilor teritoriale ale 
A.N.A.F., (înfiinţarea Directiilor Generale Regionale, preluarea structurilo
vamale şi construirea Directiei Generale Antifraudă Fiscală), au facut ca, î
proiectul de raport al U.E., Romania sa figureze cu un indicator îmbunătă
privind gap-ul la T.V.A  ce se va situa la cca. 40%  (astfel, daca în anul 2
T.V.A-ul colectat net reprezintă 50,5 mld.lei, la  gap-ul de 44% un punct
procentual se situeaza la cca. 890 mil.lei. )
            O prima măsură o constituie operationalizarea  integrală a Directie
Generale Antifrauda Fiscală, prin completarea cu cca. 320 persoane a 
numarului total de posturi, rolul acestei structuri fiind cel de a actiona asu
operatorilor economici ce activeaza în domeniile economice cu potential d
fiscal major, prin destructurarea lanturilor evazioniste şi eliminarea din sist
firmelor de tip „fantoma”.
            O alta actiune importanta o constituie reglementarea modului de 
înregistrate în scopuri de T.V.A. pe baza analizei de risc ( Ordinele P.A.N
nr. 17 şi 18/2015 ). Astfel, de la intrarea în vigoare a acestora ( 01.01.201
se înregistrează o tendinta de scadere accentuata a numarului de agenti 
economici nou infiintati care au primit cod T.V.A. ( februarie 2015 - 89 ag
economici  fata de 1.395 agenti economici în februarie 2014 ) . Tendinta s
manifesta pe seama respingerii inregistrarii în scopuri de T.V.A. pentru un
numar foarte mare de agenti ecomonici care nu fac dovada capacitatii de a
desfasura activitati economice care implica operatiuni taxabile şi /sau scut
T.V.A. .                                                                                                    
Totodata, masurile întreprinse pentru constientizarea agentilor economici 
privind riscul neutilizarii caselor de marcat, respectiv neemiterii bonurilor 
fiscale, şi prin suspendarea operativa a activitatii din locatia respectiva , pr
si stimularea consumatorilor de a solicita bonuri fiscale (Loteria fiscala ),  
influenteaza pozitiv colectarea T.V.A., fenomem reflectat in cresterea gra
de conformare voluntara la declarare.

f l l i i d l d d



6) Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificărilor 
veniturilor şi/sau cheltuielilor 
bugetare

7) Alte informaţii

*)  trei trimestre 2016
În cadrul impactului privind impozitul pe profit este inclus �i impactul pri
impozitului pe dividende.

Secţiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare

1. Măsuri normative necesare pentru 
aplicarea prevederilor proiectului de act 
normativ
a) acte normative în vigoare ce vor fi 
modificate sau abrogate, ca urmare a 
intrării în vigoare a proiectului de act 
normativ;
b) acte normative ce urmează a fi 
elaborate în vederea implementării noilor 
dispoziţii

Corelarea legislaţiei secundare �i ter�iare în materie de imp
taxe �i contribu�ii cu noile prevederi ale Codului fiscal.
Modificarea prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemu
unitar de pensii publice cu modificările �i completările ulter
�i ale Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţ
modificările �i completările ulterioare, precum �i ale oricăr
alte acte normative care reglementează contribu�ii sociale 
obligatorii, în concordan�ă cu noile prevederi ale Codului f

2) Conformitatea proiectului de act 
normativ cu legislaţia comunitară în cazul 
proiectelor ce transpun prevederi 
comunitare

Noile prevederi sunt conforme cu legislaţia comunitară în m

3) Măsuri normative necesare aplicării 
directe a actelor normative comunitare Nu este cazul.

4) Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii 
Europene

Modificările legislative nu contravin jurisprudenţei Curţii de 
Justiţie a Uniunii Europene.

5) Alte acte normative şi/sau documente 
internaţionale din care decurg 
angajamente

Nu este cazul.

6) Alte informaţii
Nu este cazul.

Secţiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ



Proiectul de act normativ se publică pe si
Ministerului Finanţelor Publice şi este dez
în cadrul Comisiei de Dialog Social la car
participă reprezentanţi ai organismelor 
interesate. În cadrul consultărilor organiz
participat următoarele organiza�ii:

- Blocul Na�ional Sindical, Confeder
Na�ională Sindicală „Cartel Alfa„

-  Confederatia Na�ională a Sindicate
Libere din România - CNSLR FRĂ�IA

- Confedera�ia Sindicatelor Democra
din România, Confedera�ia Sindicală 
Na�ională „Meridian„
- Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei
- Pactul pentru Fiscalitate
- Asociatia Romana a Antreprenorilor de
Constructii
- Consiliul National al Intreprinderilor Pr
Mici si Mijlocii din Romania
- Confederatia Nationala a Patronatului R
- Confederatia Patronala a Industriei, 
Serviciilor si Comertului din Romania
- Consiliul National al Patronilor din Rom
- Confedera�ia Patronală din Industria 
României
- Patronatul National Roman
- Uniunea Generala a Industriasilor din 
Romania
- Confedera�ia Patronală„Concordia„
- Camera de Comer� �i Industrie a Rom
- Camera de Comer� �i Industrie a 
Minicipiului Bucure�ti
- Asocia�ia Na�ională  Exportatorilor �
Importatorilor din România
- Asocia�ia Oamenilor de Afaceri din 
România
- Alian�a pentru Dezvoltarea Economică
României
- Asociatia Profesională a Specialistilor în
Impozite �i Taxe, Contabilitate, Audit �
Consultan�ă Financiară
- Uniunea Na�ională a Angajatorilor din
România
-Asocia�ia Societă�ilor de Leasing din 
România
Asocia�ia de Leasing Bancar
Consiliul Investitorilor Străini
- Uniunea Profesiilor Liberale din Român
- Camera Consultan�ilor Fiscali
- Asocia�ia Brokerilor
- Asocia�ia Investitorilor pe Pia�a de C
- Camera de Comer� Americană în Rom
- Asocia�ia pentru Reformarea Sistemul
Impozite �i Taxe
- Uniunea Nationala a Patronatelor cu ca
privat din Romania

U i G l I d t i il di



2) Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc 
consultarea, precum şi a modului în care activitatea acestor 
organizaţii este legată de obiectul proiectului de act 
normativ

Reprezentan�ii organiza�iilor active
majoritatea domeniilor de activitate, iar 
măsurile fiscale promovate prin intermed
proiectului de act normativ au impact asu
acestora.

3) Consultările organizate cu autorităţile administraţiei 
publice locale, în situaţia în care proiectul de act normativ 
are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile 
Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de 
consultare a structurilor asociative ale autorităţilor 
administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de 
acte normative

Proiectul de act normativ se transmite
consultare şi structurilor asociative ale 
autorităţilor publice locale, conform 
dispoziţiilor H.G. nr.521/2005 privind 
procedura de consultare a structurilor 
asociative ale autorităţilor administraţiei 
publice locale la elaborarea proiectelor de
normative. În cadrul consultărilor au part
următoarele organiza�ii: Asocia�ia 
Comunelor din România, Asocia�ia Ora
din România, Asocia�ia Municipiilor din
România, Uniunea Consiliilor Jude�ene 
România.

4) Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor 
interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii 
Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor 
interministeriale permanente

Nu este cazul.

5) Informaţii privind avizarea de către:

a) Consiliul Legislativ
Proiectul de act normativ se avizează de 
Consiliul Legislativ.

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării Nu este cazul

c) Consiliul Economic şi Social
Proiectul de act normativ se avizează de 
Consiliul Economic şi Social.

d) Consiliul Concurenţei
Proiectul de act normativ se avizează de 
Consiliul Concuren�ei.

e) Curtea de conturi Nu este cazul.

6) Alte informaţii

Raportul Testului IMM, aferent proiectu
act normativ, se avizeaza de catre Grupu
pentru evaluarea impactului economic al 
actelor normative asupra intreprinderilor 
si mijlocii (GEIEAN) din cadrul 
Departamentului pentru IMM-uri, Mediu
Afaceri �i Turism.

Secţiunea a 7-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normati

1) Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea 
elaborării proiectului de act normativ

A fost respectată procedura prevăzută de
Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, în se
că proiectul de act normativ a fost public
site-ul Ministerului Finanţelor Publice
data de 18.02.2015.



2) Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact 
asupra mediului în urma implementarii proiectului de act 
normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii 
cetăţenilor sau diversităţii biologice

Nu este cazul.

3) Alte informaţii Nu este cazul.

Secţiunea a 8-a
Măsuri de implementare

1) Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act 
normativ de către autorităţile administraţiei publice 
centrale şi/sau locale – înfiinţarea unor noi organisme sau 
extinderea competenţelor instituţiilor existente

Nu este cazul

2) Alte informaţii Nu este cazul

Având în vedere cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege privind 
Codul fiscal.
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