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Articol de 
lege / Nr. 
din Proiect 

Proiect OUG MF_4.02.2021 Propuneri de modificări Comentarii  

Preambul 
proiect 
OUG 

Având în vedere necesitatea revizuirii 
măsurii de stabilire a regimului fiscal 
aferent unor cheltuieli înregistrate de 
contribuabilii plătitori de impozit pe profit 
care derulează tranzacții cu o persoană 
situată într-un stat care, la data înregistrării 
cheltuielilor, este inclus în anexa I sau 
anexa II din Lista UE a jurisdicţiilor 
necooperante în scopuri fiscale,  
Ținând cont de susținerile reprezentanților 
mediului de afaceri care efectuează 
tranzacții cu unele state listate în anexa II 
privind reanalizarea sferei de aplicare a 
nedeductibilității cheltuielilor înregistrate 
de acești contribuabili plătitori de impozit 
pe profit, și în contextul necesității 
dezvoltării cooperării economice 

Având în vedere necesitatea revizuirii măsurii 
de stabilire a regimului fiscal aferent unor 
cheltuieli înregistrate de contribuabilii plătitori 
de impozit pe profit care derulează tranzacții cu 
o persoană situată într-un stat care, la data 
înregistrării cheltuielilor, este inclus în anexa I 
sau anexa II din Lista UE a jurisdicţiilor 
necooperante în scopuri fiscale,  

Ținând cont de susținerile reprezentanților 
mediului de afaceri care efectuează tranzacții 
cu unele state listate în anexa II privind 
reanalizarea sferei de aplicare a 
nedeductibilității cheltuielilor înregistrate de 
acești contribuabili plătitori de impozit pe 
profit, și în contextul necesității dezvoltării 
cooperării economice, precum și în contextul 
în care anexa II nu include jurisdicţii 
necooperante în scopuri fiscale, acestea fiind 
state aflate sub observatie prin prisma 
transparentei fiscale 

 

Art. I. Codul 
Fiscal 
1. La 
articolul 25 

Art. I. Codul Fiscal 
1. La articolul 25 alineatul (4), 
litera f1 ) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
 

Art 25 alineat (4) litera f 1 ): 
 

f^1) cheltuielile pentru care nu se poate 
demonstra substanta economica, inregistrate 

Lista țărilor necooperante este 
revizuită periodic, iar anumite state pot 
migra din anexa I în anexa II, și invers. 
În prezent, alte state membre nu au 
implementat prevederi restrictive cu 



 

alineatul 
(4), 
litera f1 ) 

„f 1 ) cheltuielile efectuate ca urmare a 
unor tranzacţii cu o persoană situată 
într-un stat care, la data înregistrării 
cheltuielilor, este inclus în anexa I 
din Lista UE a jurisdicţiilor 
necooperante în scopuri fiscale, 
publicată în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene, pentru tranzacțiile 
efectuate începând cu data de 1 
ianuarie 2021.’’ 

începând cu data de 1 ianuarie 2021 ca urmare 
a unor tranzacţii cu o persoană rezidenta într-
o jurisdictie care, in trimestrul sau anul 
înregistrării cheltuielilor, dupa caz, este 
mentionata în Anexa I la Concluziile Consiliului 
privind lista UE revizuită a jurisdicțiilor 
necooperante în scopuri fiscale publicata în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

 

privire la Anexa II din lista 
jurisdictiilor necooperante. De 
asemenea, în ceea ce privește măsurile 
implementate cu privire la țările din 
Anexa I, acestea nu au vizat operațiuni 
care au substanta economica (i.e. 
livrari de bunuri). 
Fără completarea propusă, ar fi 
considerate nedeductibile cheltuielile 
cu: i) scoaterea din gestiune a 
bunurilor exportare din Romania catre 
tarile respective, ii) serviciile de 
roaming plătite către țări care se 
regăsesc în Anexa I, chiar dacă toate 
acestea ar constitui tranzacții cu 
substanță economică, care nu sunt 
asimilate unor practici abuzive, pentru 
care contribuabilii români obțin 
venituri impozabile. 
 

Art. 60, 
punctul 5 
 
Pct. 2 

”b1) pentru determinarea ponderii cifrei de 
afaceri realizată efectiv din activitatea de 
construcții în cifra de afaceri totală, indicatorul 
cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea 
de construcții cuprinde numai veniturile din 
activitatea desfășurată pe teritoriul României, 
iar indicatorul cifra de afaceri totală cuprinde 
atât veniturile din activitatea desfășurată pe 
teritoriul României, cât și în afara României. 
Prin activitatea desfășurată pe teritoriul 
României se înțelege activitatea desfășurată 
efectiv în România în scopul realizării de 

La articolul 60, punctul 5, dupa litera a) se 
introduce o noua litera, lit. a1 cu urmatorul 
cuprins : 
 a1 ) activitatea se desfasoara pe teritoriul 
Romaniei; 
 
La articolul 60, punctul 5, dupa litera b) se 
introduce o litera noua litera, lit. b1 cu 
urmatorul cuprins : 
  
b1) Calculul cifrei de afaceri se realizeaza doar 
pentru activitatea desfasurata pe teritoriul 
Romaniei la nivelul societatii, atat in ceea ce 

Prin introducerea acestor modificari se 
asigura aplicarea facilitatilor doar pentru 
activitatile realizate in Romania, 
elimininand in acelasi timp distorsionarea 
concurentei ce ar fi aparut prin aplicarea 
propunerii initiale de OUG. 



 

produse și prestări de servicii, indiferent de 
rezidența beneficiarilor.’’ 
 

priveste determinarea cifrei de afaceri 
specifice cat si a cifrei de afaceri totale;  
 

Art. 68, alin. 
(2), litera a) 
 
 
Pct. 3 

”a) sumele încasate şi echivalentul în lei al 
veniturilor în natură, inclusiv valoarea 
nominală a tichetelor cadou primite potrivit 
legii, din desfăşurarea activităţii;” 
 

Rămâne nemodificat  

Art. 76 alin. 
(4), litera a) 
 
Pct. 4  

”a) ajutoarele de înmormântare, ajutoarele 
pentru bolile grave şi incurabile, ajutoarele 
pentru dispozitive medicale, ajutoarele pentru 
naştere/adopţie, ajutoarele pentru pierderi 
produse în gospodăriile proprii ca urmare a 
calamităţilor naturale, veniturile 
reprezentând cadouri în bani şi/sau în natură, 
inclusiv tichete cadou, oferite salariaţilor, cât 
şi cele oferite pentru copiii minori ai acestora, 
contravaloarea transportului la şi de la locul de 
muncă al salariatului, contravaloarea 
serviciilor turistice şi/sau de tratament, 
inclusiv transportul, pe perioada concediului 
de odihnă, pentru salariaţii proprii şi membrii 
de familie ai acestora, acordate de angajator 
pentru salariaţii proprii sau alte persoane, 
astfel cum este prevăzut în contractul 
individual și/sau colectiv de muncă. 
   Nu sunt incluse în veniturile salariale şi nu 
sunt impozabile nici veniturile de natura celor 
prevăzute mai sus, realizate de persoane 
fizice, dacă aceste venituri sunt primite în baza 
unor legi speciale şi/sau finanţate din buget, 
cu excepţia indemnizaţiilor de vacanţă 
acordate potrivit legii. 

”a) ajutoarele de înmormântare, ajutoarele 
pentru bolile grave şi incurabile, ajutoarele 
pentru dispozitive medicale, ajutoarele pentru 
naştere/adopţie, ajutoarele pentru pierderi 
produse în gospodăriile proprii ca urmare a 
calamităţilor naturale, veniturile reprezentând 
cadouri în bani şi/sau în natură, inclusiv tichete 
cadou, oferite salariaţilor, cât şi cele oferite 
pentru copiii minori ai acestora, contravaloarea 
transportului la şi de la locul de muncă al 
salariatului, contravaloarea serviciilor turistice 
şi/sau de tratament, inclusiv transportul, pe 
perioada concediului de odihnă, pentru 
salariaţii proprii şi membrii de familie ai 
acestora, acordate de angajator pentru 
salariaţii proprii sau alte persoane, astfel cum 
este prevăzut în contractul de muncă sau în 
regulamentul intern. 
   Nu sunt incluse în veniturile salariale şi nu 
sunt impozabile nici veniturile de natura celor 
prevăzute mai sus, realizate de persoane fizice, 
dacă aceste venituri sunt primite în baza unor 
legi speciale şi/sau finanţate din buget, cu 
excepţia indemnizaţiilor de vacanţă acordate 
potrivit legii. 

 
 

Valoarea cadourilor a fost majorată ultima 

dată în 2005 (acum 16 ani), de la 120 de lei 

la 150 de lei/persoană/eveniment.  

 

Din anul 2005 puterea de cumparare a 

scazut semnificativ concomitent cu 

cresterea costului vietii.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exista situatii in care doctorul 
recomanda unui salariat aflat in 
concediu medical o serie de tratamente, 



 

    În cazul cadourilor în bani şi/sau în natură, 
inclusiv tichetele cadou, oferite de angajatori, 
veniturile sunt neimpozabile, în măsura în care 
valoarea acestora pentru fiecare persoană în 
parte, cu fiecare ocazie din cele de mai jos, nu 
depăşeşte 150 lei: 
    (i) cadouri oferite salariaţilor, precum şi cele 
oferite pentru copiii minori ai acestora, cu 
ocazia Paştelui, Crăciunului şi a sărbătorilor 
similare ale altor culte religioase; 
    (ii) cadouri oferite salariatelor cu ocazia zilei 
de 8 martie; 
    (iii) cadouri oferite salariaţilor în beneficiul 
copiilor minori ai acestora cu ocazia zilei de 1 
iunie.  
     Contravaloarea serviciilor turistice şi/sau 
de tratament, inclusiv transportul, pe 
perioada concediului de odihnă, pentru 
salariaţii proprii şi membrii de familie ai 
acestora, acordate de angajator, astfel cum 
este prevăzut în contractul individual și/sau 
colectiv de muncă sau primite în baza unor legi 
speciale şi/sau finanţate din buget, sunt 
neimpozabile, în măsura în care valoarea 
totală a acestora nu depăşeşte într-un an fiscal 
nivelul unui câştig salarial mediu brut utilizat 
la fundamentarea bugetului asigurărilor 
sociale de stat pe anul în care au fost 
acordate;” 
 

    În cazul cadourilor în bani şi/sau în natură, 
inclusiv tichetele cadou, oferite de angajatori, 
veniturile sunt neimpozabile, în măsura în care 
valoarea acestora pentru fiecare persoană în 
parte, cu fiecare ocazie din cele de mai jos, nu 
depăşeşte  300 lei: 
    (i) cadouri oferite salariaţilor, precum şi cele 
oferite pentru copiii minori ai acestora, cu 
ocazia Paştelui, Crăciunului şi a sărbătorilor 
similare ale altor culte religioase; 
    (ii) cadouri oferite salariatelor cu ocazia zilei 
de 8 martie; 
    (iii) cadouri oferite salariaţilor în beneficiul 
copiilor minori ai acestora cu ocazia zilei de 1 
iunie.  
     Contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de 
tratament, inclusiv transportul, pe perioada 
concediului, pentru salariaţii proprii şi membrii 
de familie ai acestora, acordate de angajator, 
astfel cum este prevăzut în contractul  de 
muncă sau în regulamentul intern sau primite 
în baza unor legi speciale şi/sau finanţate din 
buget, sunt neimpozabile, în măsura în care 
valoarea totală a acestora nu depăşeşte într-un 
an fiscal nivelul unui câştig salarial mediu brut 
utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor 
sociale de stat pe anul în care au fost acordate;” 
 

spre exemplu fizioterapie, in scopul 
recuperarii acestuia. Conform 
prevederilor fiscale anterioare, un 
salariat se putea deplasa la un centru 
care ofera serviciile relevante in vederea 
efectuarii tratamentului, iar 
contravaloarea ajutorului in acoperirea 
acestor costuri de catre companii nu ar fi 
fost supusa impozitului pe venit chiar si 
in situatia in care acesta era in concediu 
medical. Astfel de situatii se regasesc in 
legislatia Casei Nationale de Asigurari de 
Sanatate 
 
 
 
 

Art. 78 alin. 
(2^1), litera 
b) 

”b) plătitorilor de venituri rezidenţi fiscali 
români, când avantajele în bani şi/sau în 
natură sunt acordate de alte entităţi decât 

Rămâne nemodificat  
 



 

 
Pct. 5 

angajatorul, cu excepţia situaţiei persoanelor 
fizice care realizează în România venituri din 
salarii şi asimilate salariilor ca urmare a 
contractelor de muncă încheiate cu angajatori 
care nu  sunt rezidenți fiscali români, pentru 
care sunt aplicabile prevederile art. 82. 
 

Art. 78, alin. 
(1) 

Prevedere nouă “(1) Beneficiarii de venituri din salarii şi 
asimilate salariilor datorează un impozit lunar, 
final, care se calculează şi se reţine la sursă de 
către plătitorii de venituri, cu exceptia 
persoanelor fizice care realizează în România 
venituri din salarii şi asimilate salariilor ca 
urmare a contractelor de muncă încheiate cu 
angajatori care nu sunt rezidenți fiscali români, 
pentru care sunt aplicabile prevederile art. 
82.”  
 

 
Coroborare cu prevederile de la art. 78, 
2^1, lit. b)  
 
Aplicarea unui mod unitar de declarare si 
plata a taxelor salariale atât pentru 
salariu, cât și pentru beneficii, în situația în 
care plata acestora este facută de o 
entitate din România în numele 
angajatorului nerezident fiscal român. 

Art. 114, 
alin. (2), 
litera n) 
 
Pct.7 

”n) biletele de valoare sub forma tichetelor 
cadou acordate pe baza evidenţei nominale 
altor categorii de beneficiari potrivit 
prevederilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 
165/2018 privind acordarea biletelor de 
valoare, cu modificările şi completările 
ulterioare, pentru campaniile de marketing, 
studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente 
sau noi, pentru protocol, pentru reclamă şi 
publicitate, altele decât cele acordate în 
schimbul prestării unei activități pentru care 
sunt aplicabile prevederile cap. II  ”Venituri 
din activități independente” sau  cap. III 
”Venituri din salarii și asimilate salariilor” din 
prezentul titlu. Evidenţa nominală trebuie să 

 ”n) biletele de valoare sub forma tichetelor 
cadou acordate pe baza evidenţei nominale 
altor categorii de beneficiari potrivit 
prevederilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 
165/2018 privind acordarea biletelor de 
valoare, cu modificările şi completările 
ulterioare, pentru campaniile de marketing, 
studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente 
sau noi, pentru protocol, pentru reclamă şi 
publicitate, altele decât cele acordate ca 
premii pentru care sunt aplicabile prevederile 
cap. VIII "Venituri din premii"  precum si cele 
acordate în schimbul prestării unei activități 
pentru care sunt aplicabile prevederile cap. 
II  ”Venituri din activități independente” 

Propunem clarificarea tratamentului fiscal 
avand in vedere scopurile pentru care se 
acorda biletele de valoare in conformitate 
cu Legea 165/2018 altor categorii de 
beneficiari potrivit prevederilor art. 15 
alin. (2) si pentru a determina corect 
natura veniturilor generate, cu 
posibilitatea incadrarii lor ca venituri din 
premii, venituri din alte surse, venituri 
independente sau venituri dependente, in 
functie de tipul si recurenta activitatii 
desfasurate sau a altor imprejurari in care 
sunt acordate (e.g. tombola). Clarificarea 
ar putea contine si o definire a veniturilor 
„ocazionale” care ar permite incadrarea in 



 

cuprindă, cel puţin, informaţii referitoare la 
numele, prenumele, codul numeric 
personal/numărul de identificare fiscală a 
beneficiarului şi valoarea tichetelor acordate 
fiecărui beneficiar, lunar." 

sau  cap. III ”Venituri din salarii și asimilate 
salariilor” din prezentul titlu. Evidenţa 
nominală trebuie să cuprindă, cel puţin, 
informaţii referitoare la numele, prenumele, 
codul numeric personal/numărul de 
identificare fiscală a beneficiarului şi valoarea 
tichetelor acordate fiecărui beneficiar, lunar." 

 

categoria veniturilor din alte surse vs. 
venituri din activitate economica 
independenta sau dependenta. 

Propunem aceasta modificare avand in 
vedere scopurile pentru care se acorda 
biletele de valoare in conformitate cu 
Legea 165/2018 altor categorii de 
beneficiari potrivit prevederilor art. 15 
alin. (2) si determina ca natura venutului 
sa fie mai apropiata veniturilor din premii 
decat veniturilor din alte surse. 

Totodată, consideram necesara 
modificarea  Legii  165/2018 privind 
acordarea biletelor de valoare, a 
elementelor esentiale de care ar trebui sa 
tina cont societatile in desfasurarea 
campaniilor de marketing  promovare pe 
piete existente sau noi, etc., cand astfel de 
tichete cadou pot fi acordate fara riscul de 
posibile interpretari adverse si 
reclasificari.   
 
De asemenea, consideram oportuna 
clarificarea bazei calcul la care se aplica 
impozitul avand in vedere tipologia de 
venit in natura a biletelor de valoare. 

Art. 139 
alin. (1), 
litera ș) 
 
Pct. 9 

”ș) valoarea nominală a tichetelor cadou 
prevăzute la art. 76 alin. (3) lit. h), acordate 
de către angajatori/plătitori potrivit legii;” 

Propunem eliminarea 

”ș) valoarea nominală a tichetelor cadou 
prevăzute la art. 76 alin. (3) lit. h), acordate de 
către angajatori/plătitori potrivit legii;” 

 



 

Art.142, 

litera b) 

 

Pct. 10 

 

„b) ajutoarele de înmormântare, ajutoarele 
pentru bolile grave şi incurabile, ajutoarele 
pentru dispozitive medicale, ajutoarele pentru 
naştere/adopţie, ajutoarele pentru pierderi 
produse în gospodăriile proprii ca urmare a 
calamităţilor naturale, veniturile 
reprezentând cadouri în bani şi/sau în natură, 
inclusiv tichete cadou, oferite salariaţilor, cât 
şi cele oferite pentru copiii minori ai acestora, 
contravaloarea transportului la şi de la locul de 
muncă al salariatului, contravaloarea 
serviciilor turistice şi/sau de tratament, 
inclusiv transportul, pe perioada concediului 
de odihnă, pentru salariaţii proprii şi membrii 
de familie ai acestora, acordate de angajator 
pentru salariaţii proprii sau alte persoane, 
astfel cum este prevăzut în contractul 
individual și/sau  colectiv de muncă. 
    Nu sunt incluse în veniturile salariale şi nu se 
cuprind în baza de calcul al contribuţiei nici 
veniturile de natura celor prevăzute mai sus, 
realizate de persoane fizice, dacă aceste 
venituri sunt primite în baza unor legi speciale 
şi/sau finanţate din buget, cu excepţia 
indemnizaţiilor de vacanţă acordate potrivit 
legii. 
    În cazul cadourilor în bani şi/sau în natură, 
inclusiv tichetele cadou, oferite de angajatori, 
veniturile nu sunt cuprinse în baza de calcul al 
contribuţiei în măsura în care valoarea 
acestora pentru fiecare persoană în parte, cu 
fiecare ocazie din cele de mai jos nu depăşeşte 
150 lei: 

„b) ajutoarele de înmormântare, ajutoarele 
pentru bolile grave şi incurabile, ajutoarele 
pentru dispozitive medicale, ajutoarele pentru 
naştere/adopţie, ajutoarele pentru pierderi 
produse în gospodăriile proprii ca urmare a 
calamităţilor naturale, veniturile reprezentând 
cadouri în bani şi/sau în natură, inclusiv tichete 
cadou, oferite salariaţilor, cât şi cele oferite 
pentru copiii minori ai acestora, contravaloarea 
transportului la şi de la locul de muncă al 
salariatului, contravaloarea serviciilor turistice 
şi/sau de tratament, inclusiv transportul, pe 
perioada concediului, pentru salariaţii proprii şi 
membrii de familie ai acestora, acordate de 
angajator pentru salariaţii proprii sau alte 
persoane, astfel cum este prevăzut în 
contractul de muncă sau în regulamentul 
intern.  
    Nu sunt incluse în veniturile salariale şi nu se 
cuprind în baza de calcul al contribuţiei nici 
veniturile de natura celor prevăzute mai sus, 
realizate de persoane fizice, dacă aceste 
venituri sunt primite în baza unor legi speciale 
şi/sau finanţate din buget, cu excepţia 
indemnizaţiilor de vacanţă acordate potrivit 
legii. 
    În cazul cadourilor în bani şi/sau în natură, 
inclusiv tichetele cadou, oferite de angajatori, 
veniturile nu sunt cuprinse în baza de calcul al 
contribuţiei în măsura în care valoarea acestora 
pentru fiecare persoană în parte, cu fiecare 
ocazie din cele de mai jos nu depăşeşte  300 lei: 

Pentru corelare tehnică, similar propunerii 
de la impozit pe venit.   



 

   i) cadouri oferite 
salariaţilor precum şi cele oferite pentru copiii 
minori ai acestora, cu ocazia Paştelui, 
Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor 
culte religioase; 
   ii) cadouri oferite 
salariatelor cu ocazia zilei de 8 martie; 
   iii) cadouri oferite 
salariaţilor în beneficiul copiilor minori ai 
acestora cu ocazia zilei de 1 iunie. 
 Contravaloarea serviciilor turistice 
şi/sau de tratament, inclusiv transportul, pe 
perioada concediului de odihnă, pentru 
salariaţii proprii şi membrii de familie ai 
acestora, acordate de angajator, astfel cum 
este prevăzut în contractul individual și/sau 
colectiv de muncă sau primite în baza unor legi 
speciale şi/sau finanţate din buget, nu se 
cuprinde în baza de calcul, în măsura în care 
valoarea totală a acestora nu depăşeşte într-
un an fiscal nivelul unui câştig salarial mediu 
brut utilizat la fundamentarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul în care au 
fost acordate. ” 
 

   i) cadouri oferite 
salariaţilor precum şi cele oferite pentru copiii 
minori ai acestora, cu ocazia Paştelui, 
Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor 
culte religioase; 
   ii) cadouri oferite 
salariatelor cu ocazia zilei de 8 martie; 
   iii) cadouri oferite 
salariaţilor în beneficiul copiilor minori ai 
acestora cu ocazia zilei de 1 iunie. 
 Contravaloarea serviciilor turistice şi/sau 
de tratament, inclusiv transportul, pe perioada 
concediului, pentru salariaţii proprii şi membrii 
de familie ai acestora, acordate de angajator, 
astfel cum este prevăzut în contractul de 
muncă sau în regulamentul intern sau primite 
în baza unor legi speciale şi/sau finanţate din 
buget, nu se cuprinde în baza de calcul, în 
măsura în care valoarea totală a acestora nu 
depăşeşte într-un an fiscal nivelul unui câştig 
salarial mediu brut utilizat la fundamentarea 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul în 
care au fost acordate. ” 
 

Art. 142, 
litera (r) 
 
Pct. 11 

”r) biletele de valoare sub forma tichetelor de 
masă, voucherelor de vacanţă, tichetelor de 
creşă, tichetelor culturale, acordate potrivit 
legii;” 
 

”r) biletele de valoare sub forma tichetelor de 
masă, voucherelor de vacanţă, tichetelor de 
creşă, tichetelor culturale, acordate potrivit 
legii, precum si tichetele cadou acordate 
pentru alte evenimente decât cele de la art. 
142 lit. b), ce reprezintă cheltuieli sociale 

Legea biletelor de valoare, confera 
angajatorilor dreptul de a acorda tichete 
cadou angajatilor, cate vreme  sunt incluse 
in categoria cheltuielor sociale 



 

prevăzute expres în contractul de muncă sau 
regulamentul intern.”  

 

Art. 146, 
alin. (2^1) 
 
Pct. 12  

”(2^1) În cazul avantajelor în bani şi/sau în 
natură primite de la terți ca urmare a 
prevederilor contractului individual de muncă, 
a unui raport de serviciu, act de detaşare sau 
a unui statut special prevăzut de lege ori a unei 
relaţii contractuale între părţi, după caz, 
obligația de calcul, reținere și plată a 
contribuţiei de asigurări sociale, datorată 
potrivit legii, revine după cum urmează: 
a) angajatorului rezident fiscal român, când 
avantajele în bani şi/sau în natură sunt 
acordate de alte entităţi decât acesta şi plata 
se efectuează prin intermediul angajatorului; 
b) plătitorilor de venituri rezidenți fiscali 
români, când avantajele în bani şi/sau în 
natură sunt acordate și plătite direct 
persoanei fizice de alte entități decât 
angajatorul, cu excepția situației persoanelor 
fizice care realizează în România venituri din 
salarii și asimilate salariilor ca urmare a 
contractelor de muncă încheiate cu angajatori 
care nu sunt rezidenți fiscali români  și care 
datorează contribuțiile sociale obligatorii 
pentru salariații lor, potrivit prevederilor 
legislației europene aplicabile în domeniul 
securității sociale, precum și acordurilor 
privind sistemele de securitate socială la care 
România este parte, pentru care sunt 
aplicabile prevederile alin. (4); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Rămâne nemodificat   
 
 
 
 
 
 
 
  

b) plătitorilor de venituri rezidenţi fiscali 
români, când avantajele în bani şi/sau 
în natură sunt acordate și plătite 
direct persoanei fizice de alte entităţi 
decât angajatorul, cu excepţia situaţiei 
persoanelor fizice care realizează în 
România venituri din salarii şi 
asimilate salariilor ca urmare a 
contractelor de muncă încheiate cu 
angajatori care nu sunt rezidenți fiscali 
români şi care datorează contribuţiile 

 
 

 
 
 
 
 

 
De clarificat ce inseamna prin intermediul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

c) persoanelor fizice, când avantajele în bani 
și/sau în natură sunt acordate și plătite direct 
persoanei fizice de plătitori de venituri care nu 
sunt rezidenți fiscali români, alții decât 
angajatorul. 
 
 

sociale obligatorii în România, pentru 
care sunt aplicabile prevederile alin. 
(2) și (4), după caz;   
 

 
 
 

c) Rămâne nemodificat.   
 

d) Prin excepție de la prevederile  
literei c), în cazul persoanelor 
fizice care obţin avantaje în bani 
şi/sau în natură de la terţi care nu 
sunt rezidenţi fiscali români, 
angajatorul rezident poate opta 
pentru  calculul, reţinerea şi plata 
a contribuţiei de asigurări sociale. 

 

 
 
 
Introducerea literei d) pentru 
reglementarea cazurilor în care plata 
avantajelor în bani şi/sau în natură se 
efectuează de către un terț nerezident 
fiscal român, conform exemplelor de mai 
jos. Pe de o parte, această modificare ar 
elimina povara administrativă de 
înregistrare fiscală a angajaților și de 
declarare a respectivelor avantaje în bani 
şi/sau în natură obținute din străinătate. 
Pe de altă parte, această modificare ar 
asigura o raportare mai facilă și rapidă din 
partea angajatorului român (în cazul 
acordării unui bonus către angajat de 
către un terț nerezident fiscal român) care 
ar putea declara prin opțiune respectivele 
sume.  
 
Ex 1: Angajator rezident român care 
detașează angajatul în Franța, prin 
opțiune, are obligația de a plăti contribuții 
sociale pentru avantajele primite de la 
terțul din Franța.  
Ex. 2: Angajat al unui rezident român care 
primește avantaje de la un terț în Franta 
sau SUA (planuri de acțiuni, altele decât 
SOP), obligația, prin opțiune, îi revine 
angajatorului rezident român.  

 



 

NOTĂ: Se vor prelua aceste modificări și la 
articolele cu privire la depunerea 
declarațiilor pentru aceste avantaje în 
bani/în natură. 
 

Art. 157, 
alin. (1) 
 
Pct. 13 

“ ț) valoarea nominală a tichetelor cadou 
prevăzute la art. 76 alin.(3) lit. h), acordate de 
angajatori/plătitori de venit, potrivit legii;” 

Propunem eliminarea 
 
“ ț) valoarea nominală a tichetelor cadou 
prevăzute la art. 76 alin.(3) lit. h), acordate de 
angajatori/plătitori de venit, potrivit legii;” 

 

Art. 168, 
alin. (2^1) 
 
Pct. 14  

14. La articolul 168, alineatul (2^1) se 
modifică și va avea următorul cuprins: 
”(2^1) În cazul avantajelor în bani şi/sau în 
natură primite de la terți ca urmare a 
prevederilor contractului individual de 
muncă, a unui raport de serviciu, act de 
detaşare sau a unui statut special prevăzut de 
lege ori a unei relaţii contractuale între părţi, 
după caz, obligația de calcul, reținere și plată 
a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, 
datorată potrivit legii, revine după cum 
urmează: 
a) angajatorului rezident fiscal român, când 
avantajele în bani şi/sau în natură sunt 
acordate de alte entităţi decât acesta şi plata 
se efectuează prin intermediul angajatorului; 
b) plătitorilor de venituri rezidenți fiscali 
români, când avantajele în bani şi/sau în 
natură sunt acordate  și plătite direct 
persoanei fizice de alte entități decât 
angajatorul, cu excepția situației persoanelor 
fizice care realizează în România venituri din 
salarii și asimilate salariilor ca urmare a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Rămâne nemodificat   
 
  

b) plătitorilor de venituri rezidenţi fiscali 
români, când avantajele în bani şi/sau 
în natură sunt acordate și plătite 
direct persoanei fizice de alte entităţi 
decât angajatorul, cu excepţia situaţiei 
persoanelor fizice care realizează în 
România venituri din salarii şi 
asimilate salariilor ca urmare a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De clarificat ce inseamna prin intermediul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

contractelor de muncă încheiate cu 
angajatori care nu sunt rezidenți fiscali 
români  
 și care datorează contribuțiile sociale 
obligatorii pentru salariații lor, potrivit 
prevederilor legislației europene aplicabile în 
domeniul securității sociale, precum și 
acordurilor privind sistemele de securitate 
socială la care România este parte, pentru 
care sunt aplicabile prevederile alin. (4); 
c) persoanelor fizice, când avantajele în bani 
și/sau în natură sunt acordate și plătite direct 
persoanei fizice de plătitori de venituri care 
nu sunt rezidenți fiscali români, alții decât 
angajatorul.” 

contractelor de muncă încheiate cu 
angajatori care nu sunt rezidenți fiscali 
români şi care datorează contribuţiile 
sociale obligatorii în România, pentru 
care sunt aplicabile prevederile alin. 
(2) și (4), după caz;   
 

 
c) Rămâne nemodificat.   

 
d) Prin excepție de la prevederile  literei c), 
în cazul persoanelor fizice care obţin 
avantaje în bani şi/sau în natură de la terţi 
care nu sunt rezidenţi fiscali români, 
angajatorul rezident poate opta pentru  
calculul, reţinerea şi plata a contribuţiei de 
asigurări sociale de sanatate. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corelare tehnică cu propunerea de la art. 
146, alin. (2^1).  

Art. 220^4 
alin. (1) 
 
Pct. 15 

”m) valoarea nominală a tichetelor cadou 
prevăzute la art. 76 alin. (3) lit. h), acordate 
de angajatori/plătitori de venit potrivit legii;” 
 

Propunem eliminarea 
 
”m) valoarea nominală a tichetelor cadou 
prevăzute la art. 76 alin. (3) lit. h), acordate de 
angajatori/plătitori de venit potrivit legii;” 
 

 

Art. 2206 
alin. (21) 
 
Pct. 16 

  ”(2^1) În cazul avantajelor în bani şi/sau în 
natură primite de la terţi ca urmare a 
prevederilor contractului individual de 
muncă, a unui raport de serviciu, act de 
detaşare sau a unui statut special prevăzut de 
lege ori a unei relaţii contractuale între părţi, 
după caz, obligaţia de calcul şi plată a 
contribuţiei asiguratorie pentru muncă, 

 
 
 
 
 
 
 

a) Rămâne nemodificat   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

datorată potrivit legii,revine după cum 
urmează: 
a) angajatorului rezident fiscal român, când 
avantajele în bani şi/sau în natură sunt 
acordate de alte entităţi decât acesta şi plata 
se efectuează prin intermediul angajatorului; 
b) plătitorilor de venituri rezidenți fiscali 
români, când avantajele în bani şi/sau în 
natură sunt acordate și plătite direct 
persoanei fizice de alte entități decât 
angajatorul, cu excepția situației persoanelor 
fizice care realizează în România venituri din 
salarii și asimilate salariilor ca urmare a 
contractelor de muncă încheiate cu 
angajatori care nu sunt rezidenți fiscali 
români și care datorează contribuțiile sociale 
obligatorii pentru salariații lor, potrivit 
prevederilor legislației europene aplicabile în 
domeniul securității sociale, precum și 
acordurilor privind sistemele de securitate 
socială la care România este parte, pentru 
care sunt aplicabile prevederile alin. (2); 
c) persoanelor fizice, când avantajele în bani 
și/sau în natură sunt acordate și plătite direct 
persoanei fizice de plătitori de venituri care 
nu sunt rezidenți fiscali români, alții decât 
angajatorul.” 

 
 
  

b) plătitorilor de venituri rezidenţi fiscali 
români, când avantajele în bani şi/sau 
în natură sunt acordate și plătite 
direct persoanei fizice de alte entităţi 
decât angajatorul, cu excepţia situaţiei 
persoanelor fizice care realizează în 
România venituri din salarii şi 
asimilate salariilor ca urmare a 
contractelor de muncă încheiate cu 
angajatori care nu sunt rezidenți fiscali 
români şi care datorează contribuţiile 
sociale obligatorii în România, pentru 
care sunt aplicabile prevederile alin. 
(1) și (2), după caz;   
 

 
 

c) Rămâne nemodificat.   
 

d) Prin excepție de la prevederile  
literei c), în cazul persoanelor fizice 
care obţin avantaje în bani şi/sau în 
natură de la terţi care nu sunt 
rezidenţi fiscali români, angajatorul 
rezident  
 poate opta pentru  calculul, reţinerea 
şi plata a contribuţiei asiguratorie 
pentru munca. 

 

De clarificat ce inseamna prin intermediul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corelare tehnică cu propunerea de la art. 
146, alin. (2^1), și art. 168, alin. (2^1),  



 

Cod fiscal, 
art.45, alin. 
(5). 

Se adauga un punct nou La articolul 45 alineatul (5) se modifica si va 
avea urmatorul cuprins: 
„(5) Prevederile art. 29 alin. (4) şi (5) se aplică 
opțional pentru contractele in vigoare sau cele 
încheiate începând cu data obligatiei de 
aplicare a prevederilor IFRS 16 de catre 
contribuabilii care aplica reglementările 
contabile conforme cu Standardele 
internaţionale de raportare 
financiară.” 

 

Cod fiscal, 
art. 20 

Se adauga un punct nou La articolul 20 se adauga alineatul (31) ce va 
avea urmatorul cuprins 
„(31) Contribuabilii pot opta pentru efectuarea 
unei certificări/expertize privind încadrarea 
activităţilor ca fiind de cercetare-dezvoltare, 
de către experţi incluşi în Registrul Național al 
Experților pentru certificarea/expertizarea 
activității de cercetare-dezvoltare, constituit 
de către Ministerul Cercetării și Inovării.” 
 
 
Pentru claritate propunem ca aceeasi 
mentiune sa fie facuta si in Ordin. Astfel, 
Ordinul s-ar modifica astfel: 

ART. 5 Contribuabilii pot opta pentru 
efectuarea unei certificări/expertize 
privind Pentru încadrarea activităţilor ca fiind 
de cercetare-dezvoltare, pentru care Ministerul 
Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, pe 
baza propunerilor Colegiului Consultativ 
pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare, 
constituie Registrul experţilor pe domenii de 

 



 

cercetare-dezvoltare, prin ordin al ministrului 
educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice. 

Propunere introducere articole noi – modificari/completari Legea nr. 296 din 18 decembrie 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal 

 

Articolul 
495 
Dispoziții 
tranzitorii 

Articolul 495 
Dispoziții tranzitorii 
În vederea stabilirii impozitelor și taxelor 
locale pentru anul fiscal 2016, se stabilesc 
următoarele reguli: 
….. 

La articolul 495, se introduce un nou 
alineat (2), care va avea următorul 
cuprins: 
(2) În vederea stabilirii impozitului/taxei pe 
clădiri aflate în proprietatea sau deținute de 
persoanele juridice pentru anul 2021, nu se 
aplică cota majorată de 5% în cazul în care 
valoarea impozabilă a fost actualizată în ultimii 
5 ani anteriori anului 2021, conform 
prevederilor art. 460 alin (6)." 

Această dispoziție tranzitorie este 
necesară pentru a clarifica faptul că 
noua regulă de actualizare a valorii 
clădirilor o dată la cinci ani are efect și 
pentru impozitul/taxa pe clădiri 
datorată în anul 2021. Această 
prevedere ar asigura o mai bună 
înțelegere a obligațiilor fiscale în 
materie de impozit/taxă pe clădiri, 
având în vedere diferențele de 
interpretare în rândul autorităților 
locale cu privire la intrarea în vigoare 
a noii reguli privind evaluarea 
cladirilor. Unul dintre cele mai 
importante efecte ale acestei măsuri se 
va materializa la nivelul persoanelor 
juridice care au actualizat valoarea 
clădirilor ultima oară pentru impozitul 
pe clădiri datorat în 2018, și care în 
lipsa unei astfel de clarificări, dacă 
autoritățile locale ar aplica vechea 
regula privind evaluarea clădirilor, ar 
suporta un impozit/taxă pe clădiri de 
5%, dacă nu depun un raport de 
evaluare până la 31 martie 2021. 

163. La 
articolul 

163. La articolul 301, alineatul (2) se modifică 
și va avea următorul cuprins: 

Așadar, apreciem oportuna următoarea 
completare la punctul 163 din Legea nr. 296 
din 18 decembrie 2020: 

Modificări cu privire la termenului in care 

pot fie emise facturile de corecție de către 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/232307
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/232307


 

301, 
alineatul (2) 
Legea nr. 
296 din 18 
decembrie 
2020 

(2) În situația în care nu sunt îndeplinite 
condițiile și formalitățile de exercitare a 
dreptului de deducere în perioada fiscală de 
declarare sau în cazul în care nu s-au primit 
documentele de justificare a taxei prevăzute 
la art. 299, persoana impozabilă își poate 
exercita dreptul de deducere prin decontul 
perioadei fiscale în care sunt îndeplinite 
aceste condiții și formalități sau printr-un 
decont ulterior, dar în cadrul termenului de 
prescripție prevăzut în Codul de procedură 
fiscală, inclusiv în cazul anulării rezervei 
verificării ulterioare ca urmare a inspecției 
fiscale. Prin excepție, în cazul în care 
furnizorul emite facturi de corecție, fie din 
inițiativă proprie, fie în urma inspecției fiscale 
în cadrul căreia organul fiscal a stabilit TVA 
colectată pentru anumite operațiuni 
efectuate în perioada supusă inspecției 
fiscale, beneficiarul respectivelor operațiuni 
are dreptul să deducă taxa înscrisă în factura 
de corecție emisă de furnizor chiar dacă 
termenul de prescripție a dreptului de a 
stabili obligații fiscale s-a împlinit. În aceste 
situații, dreptul de deducere poate fi 
exercitat în cel mult un an de la data primirii 
facturii de corecție, sub sancțiunea decăderii. 

 
Pct. 163: „301 (2) În situaţia în care nu sunt 
îndeplinite condiţiile şi formalităţile de 
exercitare a dreptului de deducere în perioada 
fiscală de declarare sau în cazul în care nu s-au 
primit documentele de justificare a taxei 
prevăzute la art. 299, persoana impozabilă îşi 
poate exercita dreptul de deducere prin 
decontul perioadei fiscale în care sunt 
îndeplinite aceste condiţii şi formalităţi sau 
printr-un decont ulterior, dar în cadrul 
termenului de prescripţie prevăzut în Codul de 
procedură fiscală, inclusiv în cazul anulării 
rezervei verificării ulterioare ca urmare a 
inspecţiei fiscale. Prin excepţie, în cazul în care 
furnizorul emite facturi de corecţie, fie din 
iniţiativă proprie, fie în urma inspecţiei fiscale în 
cadrul căreia organul fiscal a stabilit TVA 
colectată pentru anumite operaţiuni efectuate 
în perioada supusă inspecţiei fiscale, 
beneficiarul respectivelor operaţiuni are dreptul 
să deducă taxa înscrisă în factura de corecţie 
emisă de furnizor, în conformitate cu 
prevederile art. 330 alin. (3), chiar dacă 
termenul de prescripţie a dreptului de a stabili 
obligaţii fiscale s-a împlinit. În aceste situaţii, 
dreptul de deducere poate fi exercitat în cel 
mult un an de la data primirii facturii de 
corecţie, sub sancţiunea decăderii.” 
 

persoana impozabila ca urmare a 

inspecției fiscale 

In prezent, termenul in care persoana 

impozabilă poate sa emită facturile de 

corecție după inspecția fiscala este 

prevăzut la 71. alin. (2) din Normele 

Metodologice dat in aplicarea art. 301 

Dreptul de deducere exercitat prin decontul 

de taxă, din Codul Fiscal, respectiv:  

„71. (2) În sensul art. 301 alin. (2) din Codul 

fiscal, în cazul în care, în cadrul inspecției 

fiscale la furnizori, organul fiscal a stabilit 

TVA colectată pentru anumite operațiuni 

efectuate în perioada supusă inspecției 

fiscale, furnizorii pot emite facturi de 

corecție până la expirarea termenului de 

prescripție pentru operațiunile în cauză, 

astfel cum a fost prelungit cu perioada 

supusă inspecției fiscale, beneficiarul 

având dreptul de deducere aferent 

facturilor emise în aceste condiții, chiar 

dacă perioada de prescripție a expirat, cu 

condiția ca dreptul de deducere să fie 

exercitat în termen de cel mult un an de la 

data primirii facturii de corecție.” 

De asemenea, punctul 108 alin. (4) din 

Normele Metodologice dat in aplicarea art. 



 

330 alin. (3) din Codul Fiscal, prevede in 

prezent urmatoarele:  

“(4) Furnizorii/Prestatorii care emit facturi 

de corecție după inspecția fiscală, în 

conformitate cu prevederile art. 330 alin. 

(3) din Codul fiscal, înscriu aceste facturi în 

jurnalul pentru vânzări într-o rubrică 

separată, iar acestea se preiau de 

asemenea într-o rubrică separată din 

decontul de taxă, fără a avea obligația să 

colecteze taxa pe valoarea adăugată 

înscrisă în respectivele facturi. Pentru a 

evita situațiile de abuz și pentru a permite 

identificarea situațiilor în care se emit 

facturi după inspecția fiscală, în cuprinsul 

acestor facturi furnizorii/prestatorii trebuie 

să menționeze că sunt emise după inspecția 

fiscală. Beneficiarii au dreptul de deducere 

a taxei pe valoarea adăugată înscrise în 

aceste facturi în limitele și în condițiile 

stabilite la art. 297 - 301 din Codul fiscal, 

taxa fiind înscrisă în rubricile din decontul 

de taxă aferente achizițiilor de bunuri și 

servicii. Emiterea facturilor de corecție nu 

poate depăși perioada prevăzută la art. 

301 alin. (2) din Codul fiscal.” 

Termenul prevăzut prin Normele 

Metodologice de aplicare a Codului Fiscal 



 

pentru emiterea facturilor de corecție de 

către furnizor poate fi in cazuri specifice 

extrem de scurt si chiar imposibil de 

implementat in practica la nivelul 

persoanelor impozabile care au fost supuse 

unei inspecții fiscale.  

Luând cazul concret al inspecțiilor fiscale 
care încep in ultimele zile inainte de 
expirarea termenului de prescriptie 
prevazut de Codul de procedura fiscala 
pentru stabilirea de obligatii fiscale 
suplimentare pot apărea situații in care 
furnizorul sa fie obligat sa emită facturile 
de corecție într-un termen foarte scurt de 
la data discuției finale cu contribuabilul 
(fiind data la care se finalizează inspecția 
fiscală), de doar câteva zile, chiar înainte 
de depunerea punctului de vedere si 
comunicarea către contribuabil a 
Raportului de Inspecție fiscala final si a 
deciziei de impunere.  

 
Pentru a se evita astfel de situații practice 
propunem ca perioada in care 
contribuabilul poate sa emită facturi de 
corecție sa fie extinsă si sa fie stabilită in 
funcție de termenul la care decizia de 
impunere emisa la nivelul persanei 
impozabile este definitiva in sistemul cailor 
de atac.  
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CODUL FISCAL 

Articolul 330 

Corectarea facturilor 

(3) Persoanele impozabile care au fost supuse 

unui control fiscal și au fost constatate și 

stabilite erori în ceea ce privește stabilirea 

corectă a taxei colectate, fiind obligate la plata 

acestor sume în baza actului administrativ 

emis de autoritatea fiscală competentă, pot 

emite facturi de corecție conform alin. (1) lit. 

b) către beneficiari. Pe facturile emise se va 

face mențiunea că sunt emise după control și 

vor fi înscrise într-o rubrică separată în 

decontul de taxă. Beneficiarii au drept de 

deducere a taxei înscrise în aceste facturi în 

limitele și în condițiile stabilite la art. 297 - 

302. 

 

330. (3) Persoanele impozabile care au fost 
supuse unui control fiscal și au fost 
constatate și stabilite erori în ceea ce privește 
stabilirea corectă a taxei colectate, fiind 
obligate la plata acestor sume în baza actului 
administrativ emis de autoritatea 
fiscală competentă, pot emite facturi de 
corecție conform alin. (1) lit. b) către 
beneficiari, chiar daca actul administrativ 
fiscal prin care a fost colectata suplimentar 
TVA aferenta tranzacțiilor supuse corecției nu 
este definitiv in sistemul cailor de atac. 
Emiterea facturilor de corecție după inspecția 
fiscala prin care s-a stabilit TVA colectata 
suplimentar de plata se poate realiza pana la 
momentul cel mai indepartat dintre 
urmatoarele: 

•  sfaristul perioadei de prescriptie 
pentru acele operatiuni la care s-a 
stabilit TVA suplimentar de plata prin 
inspectia fiscala calculata de la data 
exigibilitatii operatiunilor in cauza; 

• sfarsitul termenului de 6 luni de la 
data ramanerii definitive a actului 
administrativ fiscal in urma exercitarii 
cailor de atac reglementare prin lege. 

 
Pe facturile emise se va face mențiunea că sunt 
emise după control și vor fi înscrise într-o 
rubrică separată în decontul de taxă. 
Beneficiarii au drept de deducere a taxei 
înscrise în aceste facturi în limitele și în 
condițiile stabilite la art. 297 – 302”. 

In același spirit ca la punctul anterior, se 
impune modificarea art. 330 alin. (3) din 
Codul Fiscal, având in vedere ca termenul 
in care poate fi emisa factura de corecție ar 
trebui sa fie reglementat prin prevederile 
din Codul fiscal care reglementează acest 
aspect, si nu prin normele metodologice 
date in aplicarea prevederilor privind 
deducerea TVA la nivelul beneficiarului 
acestei facturi de corecție. De asemenea, 
termenul in care furnizorul ar trebui sa fie 
îndreptățit sa emită factura de corecție 
trebuie sa fie stabilit atat in funcție de 
perioada de prescriptie cat si de momentul 
la care actul administrativ fiscal prin care a 
fost colectata suplimentar TVA, este 
definitiv in sistemul cailor de atac, in cazul 
in care perioada de prescriptie a intervenit 
la incheierea inspectiei fiscale sau la o data 
ulterioara . 
 

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Cod_fiscal_norme_11022020.htm#A297
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Cod_fiscal_norme_11022020.htm#A302
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(2) În situațiile prevăzute la art. 287 furnizorii 
de bunuri și/sau prestatorii de servicii trebuie 
să emită facturi, cu valorile înscrise cu semnul 
minus sau, după caz, o mențiune din care să 
rezulte că valorile respective sunt negative 
când baza de impozitare se reduce sau, după 
caz, fără semnul minus sau fără mențiunea 
din care să rezulte că valorile respective sunt 
negative, dacă baza de impozitare se 
majorează, care se transmit și beneficiarului, 
cu excepția situației prevăzute la art. 287 lit. 
d). 

Art. 330 – Corectarea facturilor 
[…] 

(2) În situațiile prevăzute la art. 287 lit. a) – c) 
si e) furnizorii de bunuri și/sau prestatorii de 
servicii trebuie să emită facturi, cu valorile 
înscrise cu semnul minus sau, după caz, o 
mențiune din care să rezulte că valorile 
respective sunt negative când baza de 
impozitare se reduce sau, după caz, fără 
semnul minus sau fără mențiunea din care 
să rezulte că valorile respective sunt 
negative, dacă baza de impozitare se 
majorează, care se transmit și 
beneficiarului, cu excepția situației 
prevăzute la art. 287 lit. d). În situațiile 
prevăzute la art. 287 lit. d) si f), furnizorii 
de bunuri și/sau prestatorii de servicii nu 
trebuie să emită facturi, cu valorile înscrise 
cu semnul minus sau, după caz, o mențiune 
din care să rezulte că valorile respective 
sunt negative când baza de impozitare se 
reduce sau, după caz, fără semnul minus 
sau fără mențiunea din care să rezulte că 
valorile respective sunt negative, dacă 
baza de impozitare se majorează.  

 

Modificări cu privire emiterea facturii de 
corecție in cazul ajustării bazei de 
impozitare pentru creanțele neîncasate de 
la clienții persoane juridice sau fizice 

Potrivit art. 287 - Ajustarea bazei de 
impozitare din Codul Fiscal, lit. d) si f), este 
permisa ajustarea bazei de impozitare la 
nivelul furnizorului in legătura cu creanțe 
neîncasate, in anumite condiții.  
„Art. 287 - Ajustarea bazei de impozitare 

Baza de impozitare se reduce în 
următoarele situații: 

d) în cazul în care contravaloarea bunurilor 
livrate sau a serviciilor prestate nu se poate 
încasa ca urmare a intrării în faliment a 
beneficiarului sau ca urmare a punerii în 
aplicare a unui plan de reorganizare admis 
și confirmat printr-o sentință 
judecătorească, prin care creanța 
creditorului este modificată sau eliminată. 
Ajustarea este permisă începând cu data 
pronunțării hotărârii judecătorești de 
confirmare a planului de reorganizare, iar, 
în cazul falimentului beneficiarului, 
începând cu data sentinței sau, după caz, a 
încheierii, prin care s-a decis intrarea în 
faliment, conform legislației privind 
insolvența. Ajustarea se efectuează în 
termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a 
anului următor celui în care s-a pronunțat 

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Cod_fiscal_norme_11022020.htm#A287


 

hotărârea judecătorească de confirmare a 
planului de reorganizare, respectiv a celui 
în care s-a decis, prin sentință sau, după 
caz, prin încheiere, intrarea în faliment. În 
cazul în care intrarea în faliment a avut loc 
anterior datei de 1 ianuarie 2019 și nu a 
fost pronunțată hotărârea judecătorească 
definitivă/definitivă și irevocabilă de 
închidere a procedurii prevăzute de 
legislația insolvenței până la această dată, 
ajustarea se efectuează în termen de 5 ani 
de la data de 1 ianuarie 2019. Ajustarea 
este permisă chiar dacă s-a ridicat rezerva 
verificării ulterioare, conform Codului de 
procedură fiscală. Prin efectuarea ajustării 
se redeschide rezerva verificării ulterioare 
pentru perioada fiscală în care a intervenit 
exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată 
pentru operațiunea care face obiectul 
ajustării. În cazul în care, ulterior ajustării 
bazei de impozitare, sunt încasate sume 
aferente creanțelor respective, se anulează 
corespunzător ajustarea efectuată, 
corespunzător sumelor încasate, prin 
decontul perioadei fiscale în care acestea 
sunt încasate. 

[...] 

f) în cazul în care contravaloarea totală sau 
parţială a bunurilor livrate sau a serviciilor 
prestate nu a fost încasată de la beneficiarii 
persoane fizice în termen de 12 luni de la 
termenul de plată stabilit de părţi, ori în 



 

lipsa acestuia, de la data emiterii facturii, 
cu excepţia situaţiei în care 
furnizorul/prestatorul şi beneficiarul sunt 
părţi afiliate în sensul art. 7 pct. 26. 
Ajustarea se efectuează în termen de 5 ani 
de la data de 1 ianuarie a anului următor 
celui în care a intervenit termenul de plată 
stabilit de părţi, ori în lipsa acestuia, a 
anului următor celui în care s-a emis 
factura. Ajustarea este permisă numai în 
cazul în care se face dovada că s-au luat 
măsuri comerciale pentru recuperarea 
creanţelor de până la 1.000 lei, inclusiv, 
respectiv că au fost întreprinse proceduri 
judiciare pentru recuperarea creanţelor 
mai mari de 1.000 lei. Ajustarea este 
permisă chiar dacă s-a ridicat rezerva 
verificării ulterioare, conform Codului de 
procedură fiscală. Prin efectuarea ajustării 
se redeschide rezerva verificării ulterioare 
pentru perioada fiscală în care a intervenit 
exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată 
pentru operaţiunea care face obiectul 
ajustării. În cazul în care, ulterior ajustării 
bazei de impozitare, sunt încasate sume 
aferente creanţelor respective, se anulează 
ajustarea efectuată, corespunzător 
sumelor încasate. Ajustarea efectuată se 
anulează, în cazul creanţelor mai mari de 
1.000 de lei, dacă furnizorul/prestatorul 
renunţă la procedurile judiciare întreprinse 
până la emiterea unei hotărâri definitive.” 



 

Situatia de ajustare a TVA in legatura cu 
creantele catre persoane fizice a fost 
introdusa la art. 287 lit. (f) din Codul Fiscal 
prin pct. 159 din Legea nr. 296/2020.  

Emiterea facturii de corectie pentru 
situațiile de ajustare a bazei de impozitare 
conform art. 287 din Codul Fiscal, inclusiv 
in cazul creantelor neincasate este 
reglementata prin prevederile art. 330 alin. 
(2) din Codul Fiscal, conform caruia:  

ART. 330 - Corectarea facturilor 

“(2) În situațiile prevăzute la art. 287 
furnizorii de bunuri și/sau prestatorii de 
servicii trebuie să emită facturi, cu valorile 
înscrise cu semnul minus sau, după caz, o 
mențiune din care să rezulte că valorile 
respective sunt negative când baza de 
impozitare se reduce sau, după caz, fără 
semnul minus sau fără mențiunea din care 
să rezulte că valorile respective sunt 
negative, dacă baza de impozitare se 
majorează, care se transmit și 
beneficiarului, cu excepția situației 
prevăzute la art. 287 lit. d).” 

 

Potrivit art. 330 alin. (2) din Codul Fiscal, 
factura de corectie emisa de furnizor in 
cazul ajustarii bazei de impozitare pentru 
creantele neincasate in conformitate cu 



 

prevederile art. 287 lit. (d) din Codul Fiscal 
nu trebuie comunicata catre client.  

Astfel, la acest moment, prevederile art. 
330 alin. (2) din Codul Fiscal nu au fost 
aliniate modificărilor aduse art. 287 din 
Codul fiscal prin pct. 159 din Legea nr. 
296/2020, astfel incat sa acopere si 
situatia prevăzută la art. 287 lit. f) din 
Codul fiscal, respectiv situația creantelor 
neincasate de la persoane fizice. De altfel, 
introducerea obligatiei de a emite o factura 
cu semnul minus si in cazul ajustării TVA 
pentru creantele neincasate de la clientii 
persoane fizice ar ingreuna semnificativ 
activitatea contribuabililor care efectueaza 
in principal vanzari catre populatie, 
intrucat acestia efectueaza vanzari catre un 
numar foarte mare de clienti persoane 
fizice, iar emiterea facturii de corectie, ar 
implica o povara nejustificata pentru 
furnizor, in special avand in vedere faptul 
ca aceasta nu ar trebui sa fie comunicata 
clientilor.  

In același spirit, in ceea ce privește 
creanțele neîncasate de la clienții persoane 
juridice, întrucât factura de corecție nu 
este comunicata de furnizor clienților aflați 
in procedura insolventei,  emiterea 
acesteia reprezintă o  solicitare 
documentara suplimentara, având in 
vedere faptul, pentru a putea reduce TVA 
colectata, furnizorul va trebui oricum sa 



 

aibă disponibile informații detaliate si 
documente justificative care sa ii permită 
efectuarea ajustării (precum, facturile 
inițiale, planul de reorganizare admis și 
confirmat printr-o sentință 
judecătorească/ încheierea judecătorească 
prin care s-a decis intrarea în faliment).  

In acest context, apreciem oportuna 
modificarea art. 330 alin. (2) din Codul 
Fiscal, in sensul eliminarii obligatiei de 
emitere a facturii de corectie pentru 
situatia creantelor neincasate 

 


