
 

 

 

Coaliția pentru Dezvoltarea României propuneri pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind 

Codul fiscal și Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare  

 

 

Nr. articol CF  Text de Cod Fiscal Propuneri de modificări Comentarii  
 

Cod fiscal,  
Art. 11, alin. 
(4) 

Articolul 11  
Prevederi speciale pentru 
aplicarea Codului fiscal 
(4) Tranzacțiile între persoane 
afiliate se realizează conform 
principiului valorii de piață. În 
cadrul unei tranzacții, al unui grup 
de tranzacții între persoane 
afiliate, organele fiscale pot ajusta, 
în cazul în care principiul valorii de 
piață nu este respectat, sau pot 
estima, în cazul în care 
contribuabilul nu pune la dispoziția 
organului fiscal competent datele 
necesare pentru a stabili dacă 
prețurile de transfer practicate în 
situația analizată respectă 
principiul valorii de piață, suma 
venitului sau a cheltuielii aferente 
rezultatului fiscal oricăreia dintre 
părțile afiliate pe baza nivelului 
tendinței centrale a pieței. 
Procedura de ajustare/estimare și 

(4) Tranzacțiile între persoane 
afiliate se realizează conform 
principiului valorii de piață. În cadrul 
unei tranzacții, al unui grup de 
tranzacții între persoane afiliate, 
organele fiscale pot ajusta, în cazul 
în care principiul valorii de piață nu 
este respectat, sau pot estima, în 
cazul în care contribuabilul nu pune 
la dispoziția organului fiscal 
competent datele necesare pentru a 
stabili dacă prețurile de transfer 
practicate în situația analizată 
respectă principiul valorii de piață, 
suma venitului sau a cheltuielii 
aferente rezultatului fiscal oricăreia 
dintre părțile afiliate pe baza 
nivelului tendinței centrale a pieței. 
Procedura de ajustare/estimare și 
modalitatea de stabilire a nivelului 
tendinței centrale a pieței, precum 
și situațiile în care autoritatea 

Liniile Directoare OCDE privind Prețurile de Transfer 
recunosc posibilitatea sau necesitatea pentru 
contribuabil de a efectua, în anumite situații, ajustări 
ale prețurilor de transfer. 
 
Cea mai des întâlnită dintre din aceste situații se 
referă la ajustările efectuate la sfârșitul anului fiscal, 
în vederea conformării cu principiul valorii de piață. 
Astfel, Liniile Directoare validează atât abordarea 
documentării ex-ante (înainte de efectuarea 
tranzacțiilor), cât și ex-post (după ce o tranzacție a 
avut loc) a prețurilor de transfer, din diferențele 
temporale putând rezulta necesitatea ajustării bazei 
impozabile înainte de depunerea declarațiilor anuale 
de impozit pe profit, astfel încât să se asigure 
calcularea corectă a impozitului datorat. Un exemplu 
îl reprezintă stabilirea, prin politica de prețuri de 
transfer, a unei profitabilități țintă corespunzătoare 
profilului funcțional al contribuabilului din România, 
cu includerea în politica de prețuri de transfer a unui 
mecanism de ajustare în plus sau în minus, pe 
parcursul sau la sfârșitul anului, pentru atingerea 
profitabilității țintă din tranzacțiile cu afiliații. Un alt 



 

modalitatea de stabilire a nivelului 
tendinței centrale a pieței, precum 
și situațiile în care autoritatea 
fiscală poate considera că un 
contribuabil nu a furnizat datele 
necesare stabilirii respectării 
principiului pentru tranzacțiile 
analizate se stabilesc potrivit 
Codului de procedură fiscală. La 
stabilirea valorii de piață a 
tranzacțiilor desfășurate între 
persoane afiliate se folosește 
metoda cea mai adecvată dintre 
următoarele: [...] 

fiscală poate considera că un 
contribuabil nu a furnizat datele 
necesare stabilirii respectării 
principiului pentru tranzacțiile 
analizate se stabilesc potrivit 
Codului de procedură fiscală. 
Totodată, contribuabilii/plătitorii 
pot realiza ajustări voluntare de 
preturi de transfer la orice punct 
din intervalul de comparare, 
determinat conform principiului 
valorii de piața. Ajustarea se 
realizează de contribuabil in baza 
analizei de comparabilitate / 
dosarului preturilor de transfer 
disponibile la momentul efectuării 
ajustării. La stabilirea valorii de 
piață a tranzacțiilor desfășurate 
între persoane afiliate se folosește 
metoda cea mai adecvată dintre 
următoarele: […] 

exemplu îl reprezintă stabilirea prețurilor de transfer 
pe baza unui studiu de comparabilitate efectuat pe 
datele istorice disponibile la momentul stabilirii 
prețurilor de transfer, și efectuarea de ajustări pe baza 
studiilor de comparabilitate realizate după momentul 
tranzacțiilor (e.g. la sfârșit de an), în condițiile în care 
piața a diferit substanțial de condițiile din anii 
precedenți pe care s-a bazat studiul de setare a 
prețurilor de transfer. 
 
Deși Codul Fiscal recunoaște, la articolul 11, 
aplicabilitatea Liniilor Directoare ale OCDE pentru 
stabilirea valorii de piață a tranzacțiilor între părți 
afiliate, el nu conține prevederi specifice referitoare 
la recunoașterea ajustărilor voluntare efectuate de 
contribuabil, motiv pentru care considerăm necesare 
includerea de prevederi clarificatoare în art. 11 din 
Codul Fiscal, in vederea asigurarii conformarii 
voluntare. 



 

Cod fiscal, 
art. 20 

Articolul 20 
Deduceri pentru cheltuielile de 
cercetare-dezvoltare 
… 

 

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. 

Codul fiscal, 
art. 23 

Articolul 23 Venituri neimpozabile 
La calculul rezultatului fiscal, 
următoarele venituri sunt 
neimpozabile: 
a) dividendele primite de la o 
persoană juridică română; 
 

Articolul 23 Venituri neimpozabile 
se modică și va avea următorul 
cuprins: 
La calculul rezultatului fiscal, 
următoarele venituri sunt 
neimpozabile: 
a) dividendele primite de la un 
rezident; 

Se impune modificarea textului de lege astfel încât 
daca se primesc dividende de la persoanele juridice 
străine care sunt rezidente în România pe criteriul 
locului conducerii efective in România să intre în 
categoria de venituri neimpozabile. Altfel, aceste 
dividende nu s-ar putea încadra nici la lit. b) a aceluiași 
alineat sau la art. 24 întrucât persoana juridică străină 
având rezidența fiscală în România nu ar putea face 



 

 dovada rezidentei într-un alt stat membru UE sau un 
alt stat cu care România are încheiată o convenție de 
evitare a dublei impuneri. 

Cod fiscal, 
art. 25 

Articolul 25 Cheltuieli  
… 
(4) Următoarele cheltuieli nu sunt 
deductibile: 
……… 
i^1) cheltuielile privind 
funcţionarea unităţilor de educaţie 
timpurie aflate în administrarea 
contribuabilului sau sumele 
achitate de contribuabil pentru 
plasarea copiilor angajaţilor în 
unităţi de educaţie timpurie aflate 
în unităţi care oferă servicii de 
educaţie timpurie, conform 
legislaţiei în vigoare; 
i^2) contribuabilii care efectuează 
cheltuieli cu educaţia timpurie scad 
din impozitul pe profit datorat 
cheltuielile cu educaţia timpurie 
conform lit. i^1), dar nu mai mult de 
1.500 lei/lună pentru fiecare copil. 
În cazul în care suma depăşeşte 
impozitul pe profit datorat, 
diferenţa va fi scăzută, în ordine, 
din impozitul pe salarii reţinut de 
contribuabil pentru angajaţi, din 
taxa pe valoarea adăugată datorată 
sau din accizele datorate; 

 

Lit. i^1) si i^2) ale par. (4), Art. 25 Cod 
Fiscal se inlocuiesc cu lit. i^1), i^2 si 
i^3 astfel:  
(4) Urmatoarele cheltuieli nu sunt 
deductibile: 
……..  
i^1) cheltuielile cu educatia timpurie 
efectuate de contribuabil; 
i^2) contribuabilii care efectueaza 
cheltuieli cu educatia timpurie scad 
aceste sume din impozitul pe profit / 
impozitul pe veniturile 
microintreprinderilor si/sau 
impozitul pe salarii, taxa pe valoarea 
adaugata si / sau accize de plata 
datorate pentru perioada fiscala in 
care aceste cheltuieli au fost 
inregistrate. Ordinea folosirii unui 
anumit impozit pentru acoperirea 
cheltuielilor cu educatia timpurie 
ramane la latitudinea 
contribuabilului. In urma 
determinarii impozitului pe profit 
anual, contribuabiliul va avea 
posibilitatea sa regularizeze creditul 
fiscal aferent obligatiei reprezentand 
impozit pe profit de care a beneficiat 
in timpul anului, astfel incat acesta 
sa nu depaseasca impozitul pe profit 
datorat in anul respectiv. Creditul 

Se impune modificarea actualului text de lege din 
cauza diferitelor neclaritati si multiple interpretari 
posibile in baza textului actual.  
Astfel: 
 Atata timp cat legea prevede o ordine obligatorie de 
acordare a creditului fiscal, care incepe cu impozitul 
pe profit, iar valoarea finala a acestuia se determina 
doar la nivel de an fiscal, calculul devine foarte neclar.  
Deasemena, in functie de profilul contribuabilului, sau 
ramura economica in care opereaza, distributia 
obligatiilor fiscale de plata pe tipuri de impozite poate 
fi diferita. Pentru asigurarea accesului la educatia 
timpurie cat mai larg la nivelul economiei, este util sa 
nu se creeze limitari in aplicarea acestei prevederi 
fiscale generate de structura impozitelor de plata pe 
tipuri de operatori economici.  
In acest sens, este mai indicat sa se lase la latitudinea 
contribabilului ordinea in care foloseste anumite 
impozite si mai ales sa se prevada posibilitatea unei 
regularizari anuale atunci cand contribuabilul se 
foloseste si de impozitul pe profit datorat anticipat la 
nivel de trimestru.  
Avand in vedere ca procesul de acreditare al unei 
gradinite este de durata, este de preferat sa se 
mentioneze clar faptul ca se pot angaja costuri atat de 
la unitati autorizate cat si de la cele acreditate  
Actualul text de lege ignora necesitatile educationale 
ale copiilor cu nevoi speciale. Avand in vedere ca legea 
educatiei defineste educatia timpurie prin raportare la 
copii in varsta de 0 – 6 ani , iar cei cu nevoi speciale 



 

fiscal se acorda pentru cheltuieli 
pana la plafonul lunar maxim de 
1500 lei pentru fiecare copil al unui 
angajat propriu.  
i^3) urmatoarele costuri se califica 
drept cheltuieli cu educatia timpurie: 

1. Cheltuieli de functionare ale 
unor crese si / sau gradinite 
proprii administrate de 
contribuabil 
 

2. Tarife de cresa / gradinita 
platite direct de catre 
contribuabil unor astfel de 
unitati autorizate si/ sau 
acreditate, sau decontate 
angajatilor proprii in baza 
unor documente 
justificative care atesta plata 
catre astfel de unitati pentru 
copii ai angajatilor intre 0 si 
6 ani; se vor include în 
această categorie 
cheltuielile cu taxa de 
inscriere, de frecventare, 
hrana, activități optionale, 
excursii optionale, materiale 
didactice și alte cheltuieli 
înregistrate în contextul 
accesului la unitățile de 
educație timpurie inclusiv pe 
perioada vacantelor 
scolare;;  
 

pot fi inscrisi la gradinite si dupa aceasta varsta, e 
necesara o precizare expresa in acest.  

De asemenea, foarte multi copii cu nevoi speciale sunt 
nevoiti sa frecventeze mai degraba centre de terapii 
private si nu neaparat o gradinita. Acest lucru si 
pentru ca statul ofera in unitatile specializate doar 
cateva terapii pe saptamana (aprox. 3 sau 4) sau nu 
ofera terapii inovatoare. Pe cand copiii cu probleme 
grave au nevoie de cateva ore de terapie zilnic. 
Propunem deci si posibilitatea decontarii costurilor de 
terapie pentru acesti copii minori, indiferent de 
varsta.  



 

3. In mod particular pentru 
copiii minori cu nevoi 
speciale, pentru care 
apartinatorii pot prezenta 
un certificat de cerinte 
educationale speciale si /sau 
un certificat de incadrare in 
grad de handicap se pot 
deconta angajatilor tarife de 
cresa / gradinita si /sau 
costurile cu terapiile 
efectuate in centre private 
specializate, pana la aceeasi 
limita totala de 1500 lei / 
copil/luna.  

 

Cod Fiscal art. 
25 alin. 10  

(10) În cazul creanțelor cesionate, 
pierderea netă reprezentând 
diferența dintre prețul de cesiune și 
valoarea creanței cesionate este 
deductibilă în limita unui plafon de 
30% din valoarea acestei pierderi. 
În cazul în care cesionarul cedează 
creanța, pierderea netă se 
determină ca diferență între prețul 
de cesiune și costul de achiziție al 
creanței. În cazul instituțiilor de 
credit, în situația în care creanțele 
cesionate sunt acoperite parțial sau 
integral cu ajustări pentru pierderi 
așteptate, precum și în situația în 
care creanțele sunt scoase din 
evidență în conturi în afara 

Abrogarea art. 25, alin. (10) din 

Codul Fiscal, privind limitarea 

deductibilității pierderilor rezultate 

din cesiunile de creanță 

 

1. Nivelul de deductibilitate a cheltuielilor aferente 

creanțelor înstrăinate nu ține cont de gradul de 

acoperire cu provizioane a creanțelor respective, 

generând astfel o nerecunoaștere fiscală a 

acestor pierderi. În cazul instituțiilor de credit, o 

astfel de măsură nu poate duce decât la 

majorarea ratei creditelor neperformante, în 

flagrantă contradicție cu tendințele promovate la 

nivel european pentru curățarea portofoliilor de 

astfel de creanțe, respectiv pentru facilitarea 

administrării acestora de către operatori 

specializați. Astfel, subiectul reducerii NPL-urilor 

din bilanțurile băncilor și încurajarea dezvoltării 

unei piețe secundare lichide pentru creditele 



 

bilanțului și apoi sunt cesionate, 
70% din diferența dintre valoarea 
creanței înstrăinate și prețul de 
cesiune reprezintă elemente 
similare veniturilor. 

neperformante a făcut constant obiectul 

preocupărilor Comisiei Europene care a emis încă 

din 2017 un plan de acțiune în acest sens, iar în 

contextul economic creat de pandemia cu noul 

coronavirus a reluat subiectul în decembrie 2020, 

prin emiterea unui “Plan de acțiune pentru 

abordarea creditelor neperformante în urma 

pandemiei Covid-19” 

(https://ec.europa.eu/info/publications/201216-

non-performing-loans-action-plan_en). 

2. Limitarea/îngreunarea cesiunilor de creanțe prin 

tratamentul fiscal aplicat conduce la acumularea 

de stocuri de credite neperformante în 

portofoliile instituțiilor de credit, cu efecte 

negative asupra indicatorilor financiari ai 

acestora și totodată cu impact negativ pentru 

bugetul statului datorită lipsei de apetit pentru 

vânzări de creanțe ce ar putea conduce la o 

creștere a bazei impozabile. În acest sens, 

raportat la contextul actual în care efectele 

negative ale pandemiei urmează a se resimți 

asupra populației și companiilor deopotrivă, 

acumularea de stocuri de credite neperformante 

în portofoliile instituțiilor de credit, poate afecta 

negativ capitalul disponibil pentru finanțarea 

economiei și relansarea economică.  

3. Din declarațiile publice ale reprezentanților 

Guvernului, a reieșit faptul că intenția 

https://ec.europa.eu/info/publications/201216-non-performing-loans-action-plan_en
https://ec.europa.eu/info/publications/201216-non-performing-loans-action-plan_en


 

legiuitorului în implementarea acestor măsuri 

fiscale a fost aceea de a penaliza tranzacțiile 

transfrontaliere de portofolii de credite 

neperformante la prețuri cu mult sub prețul de 

piață a acestora. Or, decizia de a da drept de 

deducere limitat la 30% din valoarea creanțelor 

înstrăinate, afectează toate companiile care 

decid vânzarea/cesionarea creanțelor, indiferent 

dacă tranzacțiile sunt făcute la prețul de piață ori 

dacă creanțele în discuție sunt neperformante 

și/sau cu un grad extrem de redus de 

recuperabilitate (și provizionate aproape 

integral).  

4. Trebuie avut în vedere faptul că dispozițiile 

Codului Fiscal prezintă deja o serie de mecanisme 

anti-abuz care pot fi folosite de autoritățile fiscale 

de control în combaterea practicilor de erodare a 

bazei impozabile, enumerând aici prevederile 

referitoare la reîncadrarea formei unei tranzacții 

pentru a reflecta conținutul economic al 

tranzacției sau dispozițiile referitoare la prețurile 

de transfer practicate între părțile afiliate.  

 

Norme 
metodologice, 
Punctul 33 

 La punctul 33 după alineatul (5) se 
introduce un nou alineat (6) cu 
următorul cuprins: 
(6) Prevederile art. 31 alin. (2^1) din 

Codul fiscal se aplică pentru 

Având în vedere incertitudinile cu privire la 

intrarea în vigoare a Legii nr.296 pentru 

prevederile de modificare și completare a 

Codului fiscal pentru care legiuitorul nu a stabilit 

în mod expres un termen de intrare în vigoare, 



 

operațiunile de 

fuziune/divizare/desprindere având 

dată efectivă începând cu 24 

decembrie 2020, respectiv de către 

un contribuabil care devine plătitor 

de impozit pe profit după 24 

decembrie 2020 și a preluat într-o 

perioadă anterioară în care era 

plătitor de impozit pe veniturile 

microîntreprinderilor, ca 

absorbant/beneficiar al unei 

operațiuni de 

fuziune/divizare/desprindere, o 

pierdere fiscală nerecuperată 

integral, de la un plătitor de impozit 

pe veniturile microîntreprinderilor, 

fost plătitor de impozit pe profit sau 

de la un alt plătitor de impozit pe 

profit,  după caz. 

prin derogare de la art. 4 din Codul fiscal, 

considerăm necesar să se clarifice de la ce dată se 

pot aplica aceste prevederi. Este necesar să se 

clarifice dacă aceste prevederi se aplică și pentru 

operațiunile de fuziune/divizare/desprindere 

efectuate anterior intrării în vigoare. 

Cod Fiscal, 
art. 42^3 

(2) Pentru constituirea grupului 
fiscal membrii trebuie să 
îndeplinească, la data depunerii 
cererii, în mod cumulativ, 
următoarele condiții: 
 
a) condiția de deținere prevăzută la 
art. 42^2 pct. 1 trebuie să fie 
îndeplinită pentru o perioadă 
neîntreruptă de un an, anterioară 
începerii perioadei de consolidare 
fiscală prevăzută la alin. (1); 

La articolul 42^3, alin. (2) se modifică 
și va avea următorul cuprins: 
 
(2) Pentru constituirea grupului fiscal 
membrii trebuie să îndeplinească, la 
data depunerii cererii, în mod 
cumulativ, următoarele condiții: 
 
a) condiția de deținere prevăzută la 
art. 42^2 pct. 1 trebuie să fie 
îndeplinită pentru o perioadă 
neîntreruptă de un an, anterioară 

Considerăm că prevederile actuale sunt 
discriminatorii pentru o varietate de contribuabili, 
care plătesc concomitent impozit pe profit și impozit 
specific, cu atât mai mult cu cât activitatea de HoReCa 
poate fi semnificativ mai mică raportat la obiectul 
principal de activitate: 

• marii retaileri care vând mâncare gătită ; 

• benzinăriile care oferă, totodată, servicii de 
tip restaurant; 

• orice societate care operează o cantină 
proprie cu vânzare către angajați, etc. 



 

 
b) sunt contribuabili plătitori de 
impozit pe profit, conform art. 13 
alin. (1) lit. a), b) şi e), care aplică 
același sistem de plată a impozitului 
pe profit prevăzut la art. 41; 
 
c) au același an fiscal, potrivit art. 
16; 
 
d) nu fac parte dintr-un alt grup 
fiscal în domeniul impozitului pe 
profit; 
 
e) nu sunt plătitori de impozit pe 
veniturile microîntreprinderilor 
sau nu sunt concomitent plătitori 
de impozit pe profit și plătitori de 
impozit specific; 
 
f) nu intră sub incidența 
prevederilor art. 18; 
 

g) nu se află în dizolvare/lichidare, 
potrivit legii. 

începerii perioadei de consolidare 
fiscală prevăzută la alin. (1); 
 
b) sunt contribuabili plătitori de 
impozit pe profit, conform art. 13 
alin. (1) lit. a), b), c) şi e), care aplică 
același sistem de plată a impozitului 
pe profit prevăzut la art. 41; 
 
c) au același an fiscal, potrivit art. 16; 
 
d) nu fac parte dintr-un alt grup fiscal 
în domeniul impozitului pe profit; 
 
e) nu sunt plătitori de impozit pe 
veniturile microîntreprinderilor sau 
nu sunt plătitori de impozit specific, 
cu excepția contribuabililor care 
plătesc concomitent impozit 
specific și impozit pe profit, în 
conformitate cu art. 9 din Ordinul 
nr. 264/464/2017 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare 
a Legii nr. 170/2016 privind 
impozitul specific unor activități; 
 
f) nu intră sub incidența prevederilor 
art. 18; 
 
g) nu se află în dizolvare/lichidare, 
potrivit legii. 
 

Astfel, având în vedere că, potrivit prevederilor legale, 
impozitul pe profit datorat de acești contribuabili se 
determină prin raportare la veniturile și cheltuielile 
aferente activităților desfășurate, altele decât cele 
pentru care se plătește impozitul specific, considerăm 
că aplicarea sistemului de consolidare fiscală nu ar 
trebui să ridice dificultăți de ordin practic. 



 

La articolul 42^3, după alin. (2) se va 
introduce alin. (2^1) având 
următorul cuprins: 
 

(2^1) Pot fi membri ai grupului 
fiscal și contribuabilii care, la data 
depunerii cererii, sunt plătitori de 
impozit pe profit concomitent cu 
impozitul specific reglementat prin 
Legea nr. 170/2016 privind 
impozitul specific unor activități, 
prevederile prezentului capitol 
fiind aplicate în mod corespunzător 
cu privire la rezultatul fiscal 
determinat prin separarea și luarea 
în considerare doar a veniturilor și 
cheltuielilor aferente activităților 
desfășurate, altele decât cele 
corespunzătoare codurilor CAEN 
prevăzute de lege pentru aplicarea 
impozitului specific. 

Normele 
metodologice 
aferente art. 
424 

 După pct. 41 se introduce un nou 
punct 411 cu următorul cuprins: 
In aplicarea art. 424 alin. (2), condiția 
prevăzută la art. 42^3 alin. (2) lit. e) 
din Codul fiscal se consideră 
îndeplinită și dacă, pe perioada de 
consolidare, membrii grupului fiscal 
care îndeplinesc condițiile prevăzute 
la art. 47 sau la art. 3 din Legea nr. 
170/2016 aplică prevederile titlului II 
- Impozitul pe profit. 

Textul art. 423 din. (4) din Codul fiscal respectiv al art. 

424 alin. (2) poate da naștere la confuzii, motiv pentru 
care este necesara clarificarea faptului ca atâta vreme 
cat membrii, deși îndeplinesc condițiile pentru a aplica 
impozitul pe veniturile microîntreprinderii sau 
impozitul specific, ele rămân în continuare în grupul 
fiscal în baza art. 423 din. (4) din Codul fiscal, atâta 
vreme cât nu își schimbă vectorul fiscal. 



 

Codul Fiscal, 
art. 429 

   Art. 429. - Declararea şi plata 
impozitului pe profit, depunerea 
declaraţiei anuale de impozit pe 
profit   
[…] 
(4) Persoana juridică responsabilă 
este obligată să depună o declaraţie 
anuală consolidată privind 
impozitul pe profit în care 
raportează rezultatele întregului 
grup fiscal şi este responsabilă 
pentru plata impozitului pe profit 
calculat pentru întregul grup fiscal. 
Declaraţia anuală privind impozitul 
pe profit se depune la organul fiscal 
competent, împreună cu declaraţia 
anuală privind impozitul pe profit a 
fiecărui membru, până la data de 25 
martie inclusiv a anului 
următor/până la data de 25 a celei 
de-a treia luni inclusiv, de la 
închiderea anului fiscal modificat.  
 

 

Articolul 42^9, alin. (4) se modifică și 
va avea următorul cuprins: 
 
(4) Persoana juridică responsabilă 
este obligată să depună o declaraţie 
anuală consolidată privind impozitul 
pe profit în care raportează 
rezultatele întregului grup fiscal şi 
este responsabilă pentru plata 
impozitului pe profit calculat pentru 
întregul grup fiscal. Declaraţia 
anuală privind impozitul pe profit se 
depune la organul fiscal competent, 
împreună cu declaraţia anuală 
privind impozitul pe profit a fiecărui 
membru, până la data de 25 martie 
inclusiv a anului următor/până la 
data de 25 a celei de-a treia luni 
inclusiv, de la închiderea anului fiscal 
modificat.  

 

Noțiunea consolidării fiscale presupune ca doar 
persoana juridică responsabilă să aibă obligația 
depunerii declarației anuale de impozit pe profit, nu și 
fiecare membru în parte.  
Prezentul text al art. 42^9, prin care fiecare membru 
este obligat să pregătească și să transmită persoanei 
juridice responsabile spre depunere declarațiile 
individuale de impozit pe profit, presupune aceeași 
sarcină administrativă ca înaintea intrării în grup fiscal.  
Astfel, propunem eliminarea textului în care 
declarațiile anuale ale fiecărui membru trebuie 
anexate declarației de depus de către persoana 
juridică responsabilă. 

 

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

(5) Prevederile art. 29 alin. (4) și (5) 
se aplică pentru contractele 
încheiate începând cu data intrării 
în vigoare a prezentei legi. 

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 
către contribuabilii care aplica 

 



 

reglementările contabile conforme 
cu Standardele internaţionale de 
raportare 

financiară. Aceste prevederi se 
aplică opțional.” 

Cod fiscal, 
Art. 53 

1) Baza impozabilă a impozitului pe 
veniturile microîntreprinderilor o 
constituie veniturile din orice 
sursă, din care se scad: 

……… 

m) veniturile obținute dintr-un stat 
străin cu care România are 
încheiată convenție de evitare a 
dublei impuneri, dacă acestea au 
fost impozitate în statul străin. 

Art. 53 alin. (1) lit. m) se modifică și 
va avea următorul cuprins: 

1) Baza impozabilă a impozitului pe 
veniturile microîntreprinderilor o 
constituie veniturile din orice sursă, 
din care se scad: 

……… 

m) veniturile obținute dintr-un stat 
străin cu care România are încheiată 
convenție de evitare a dublei 
impuneri, dacă acestea au fost 
impozitate în statul străin iar plata 
impozitului în statul străin s-a făcut 
în mod direct de contribuabil, pentru 
veniturile pentru care nu se 
realizează reținerea la sursă sau prin 
reținere la sursă de către plătitorul 
de venit.  

Se impune modificarea textului de lege întrucât 
acesta este neclar în ceea ce privește modul de 
impozitare în statul străin, respectiv dacă se aplică 
atunci când contribuabilul plătește direct impozitul 
(de ex. are un sediu permanent în statul străin) sau 
impozitarea se face prin reținere la sursă.  

Norme 
metodologice 
Pct.  

 După punctul 5 se include un nou 
punct 6 cu următorul cuprins: 

În aplicarea art. 53 alin. (1) lit. m) din 
Codul fiscal, în cazul veniturilor 
obținute dintr-un stat străin cu care 
România are încheiată convenție de 
evitare a dublei impuneri, dovada că 
aceste venituri au fost impozitate în 

Este necesar să se clarifice cum se face dovada că 
veniturile au fost impozitate în statul străin. 



 

statul străin se face printr-un 
document justificativ, eliberat de 
autoritatea competentă a statului 
străin sau de către plătitorul de 
venit/agentul care reținere la sursă 
impozitul în situația în care 
autoritatea competentă a statului 
străin nu eliberează un astfel de 
document. Pentru veniturile pentru 
care nu se realizează reţinerea la 
sursă, impozitul plătit în străinătate 
de contribuabil se dovedeşte printr-
un document justificativ, eliberat de 
autoritatea competentă a statului 
străin, sau prin copia declaraţiei 
fiscale sau a documentului similar 
depusă/depus la autoritatea 
competentă străină însoţită de 
documentaţia care atestă plata 
acestuia, în situaţia în care 
autoritatea competentă a statului 
străin nu eliberează documentul 
justificativ. 

Cod fiscal, 
Art. 53 

1) Baza impozabilă a impozitului pe 
veniturile microîntreprinderilor o 
constituie veniturile din orice 
sursă, din care se scad: 

……… 

n) dividendele primite de la o 
persoană juridică română. 

Art. 53 alin. (1) lit. n) se modifică și 
va avea următorul cuprins: 

1) Baza impozabilă a impozitului pe 
veniturile microîntreprinderilor o 
constituie veniturile din orice sursă, 
din care se scad: 

……… 

n) dividendele primite de la un 
rezident. 

Se impune modificarea textului de lege astfel încât 
daca se primesc dividende de la persoanele juridice 
străine care sunt rezidente în România pe criteriul 
locului conducerii efective in România să intre în 
categoria de venituri excluse din baza impozabilă.  



 

Cod fiscal, art. 
57^1 (Articol 
nou) 

 După articolul 57 se propune 
adăugarea articolului 57^1 denumit 
„Prevederi fiscale care se aplică 
fuziunilor, divizărilor totale, 
divizărilor parțiale, transferurilor 
de active și achizițiilor de titluri de 
participare” ce va avea următorul 
cuprins: 
(1) Transferul activelor si pasivelor, 
efectuat in cadrul operațiunilor de 
reorganizare prevăzute la alin. 1 Art. 
32 și la alin. 1 Art. 33 este tratat în 
înțelesului prezentului titlu, ca 
transfer neimpozabil în scopul 
stabilirii impozitului pe veniturile 
microîntreprinderilor. 
(2) În cazul operațiunilor de 
reorganizare prevăzute la alin. 1 Art. 
32 și la alin. 1 Art. 33 se aplică 
următoarele reguli: 
a) valoarea fiscală a unui activ sau 
pasiv, transferate societății 
beneficiare, este egală cu valoarea 
fiscală pe care activul/pasivul a avut-
o la societatea cedentă și va fi luată 
în considerare la momentul la care 
societatea devine plătitoare de 
impozit pe profit;   
b) în cazul divizării totale și divizării 
parțiale, valoarea fiscală a titlurilor 
de participare deținute de un 
participant al societății cedente 
înainte de divizare se alocă titlurilor 
de participare emise de societatea 

Propunerea vizează clarificarea tratamentului fiscal 
aplicabil reorganizărilor unde sunt implicate și 
microîntreprinderi.  



 

beneficiară, proporțional cu raportul 
dintre valoarea de înregistrare sau 
prețul de piață a titlurilor de 
participare emise de societatea 
beneficiară și valoarea de 
înregistrare sau prețul de piață a 
titlurilor de participare deținute la 
societatea cedentă înainte de 
divizare;   
c) în cazul fuziunii și achiziției de 
titluri de participare, valoarea fiscală 
a titlurilor de participare primite de 
un participant al unei societăți 
cedente/achiziționate, de la o 
societate beneficiară/achizitoare, 
trebuie să fie egală cu valoarea 
fiscală a titlurilor de participare 
deținute de către această persoană, 
înainte de efectuarea operațiunii;   
d) în cazul transferului de active, 
valoarea fiscală a titlurilor de 
participare primite de societatea 
cedentă este egală cu valoarea 
fiscală pe care activele și pasivele 
transferate au avut-o la această 
societate înainte de efectuarea 
operațiunii si va fi luata in 
considerare la momentul la care 
societatea devine plătitoare de 
impozit pe profit; 
e) la momentul la care societatea 
beneficiară devine plătitoare de 
impozit pe profit, aceasta calculează 
amortizarea fiscală, în conformitate 



 

cu regulile prevăzute la art. 28, 
precum și orice câștig sau pierdere, 
aferente activelor și pasivelor 
transferate, în concordanță cu 
dispozițiile care ar fi fost aplicate 
societății cedente dacă fuziunea, 
divizarea totală, divizarea parțială 
sau transferul de active nu ar fi avut 
loc; 
f) transferul unui provizion sau al 
unei rezerve, anterior deduse din 
baza impozabilă a societății cedente, 
care nu provin de la sediile 
permanente din străinătate ale 
acesteia, dacă sunt preluate, în 
aceleași condiții de deducere, de 
către societatea beneficiară, nu se 
consideră reducere sau anulare a 
provizionului sau rezervei, potrivit 
art. 26 alin. (5), la momentul 
transferului; 

(3) Prevederile prezentului articol 
nu se aplică atunci când fuziunea, 
divizarea sub orice formă, transferul 
de active sau achiziția de titluri de 
participare are drept consecință 
frauda și evaziunea fiscală 
constatată în condițiile legii. 

Art. 60 
 

6. Prosumatorii persoane fizice, 
altele decât cele organizate 
conform Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 44/2008 privind 
desfăşurarea activităţilor 

Se modifica dupa cum urmeaza:  
6. Prosumatorii persoane fizice, 
altele decât cele organizate conform 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 44/2008 privind desfăşurarea 

Aliniere cu prevederile Legii 220/2008 



 

economice de către persoanele 
fizice autorizate, întreprinderile 
individuale şi întreprinderile 
familiale, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 
182/2016, pentru veniturile 
obţinute din vânzarea energiei 
electrice la furnizorii de energie 
electrică cu care respectivii 
prosumatori au încheiate contracte 
de furnizare a energiei electrice, 
dacă centralele electrice de 
producere a energiei electrice din 
surse regenerabile pe care le deţin 
au puterea electrică instalată de 
cel mult 27 kW pe loc de consum. 

 

activităţilor economice de către 
persoanele fizice autorizate, 
întreprinderile individuale şi 
întreprinderile familiale, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 182/2016, pentru 
veniturile obţinute din vânzarea 
energiei electrice la furnizorii de 
energie electrică cu care respectivii 
prosumatori au încheiate contracte 
de furnizare a energiei electrice, 
dacă centralele electrice de 
producere a energiei electrice din 
surse regenerabile pe care le deţin 
au puterea electrică instalată in 
limita celei prevăzute de Legea 
220/2008 pentru stabilirea 
sistemului de promovare a 
producerii energiei din surse 
regenerabile de energie, 
republicata .  
 
 

Art. 76 (4) Următoarele venituri nu sunt 
impozabile, în înțelesul impozitului 
pe venit: 
[…] 
 
o) sumele sau avantajele primite 
de persoane fizice din activităţi 
dependente desfăşurate într-un 
stat străin, indiferent de 
tratamentul fiscal din statul 
respectiv, inclusiv din activităţi 

Se modifică literele o) și r), după 
cum urmează: 
 
 
o) sumele sau avantajele primite de 
persoane fizice din activităţi 
dependente desfăşurate într-un stat 
străin, indiferent de tratamentul 
fiscal din statul respectiv, inclusiv 
din activităţi dependente 
desfăşurate la bordul navelor şi 

Propunere în vederea evitării dublei impozitări a 

veniturilor salariale plătite de către un angajator 

rezident român în cazul persoanelor care desfășoară 

activitate dependentă într-un alt stat pentru o 

perioadă care nu depășeste perioada menționată în 

Convenția de evitare a dublei impuneri încheiate cu 

statul străin, dar costurile salariale sunt refacturate 

în străinătate. Îndeplinirea acestei condiții dă drept 

de impunere al venitului salarial statului străin, 



 

dependente desfăşurate la bordul 
navelor şi aeronavelor operate în 
trafic internaţional. Fac excepţie 
veniturile salariale plătite de către 
sau în numele unui angajator care 
este rezident în România ori are 
sediul permanent în România, care 
sunt impozabile în România numai 
în situaţia în care România are 
drept de impunere;   
 
 
r) avantajele sub forma dreptului la 
stock options plan, la momentul 
acordării şi la momentul exercitării 
acestora;   

aeronavelor operate în trafic 
internaţional. Fac excepţie 
veniturile salariale plătite de către 
sau în numele unui angajator care 
este rezident în România ori are 
sediul permanent în România, și 
care nu sunt refacturate în statul 
străin respectiv, numai în situaţia în 
care România are drept de 
impunere. 
 
 
 
r) avantajele sub forma dreptului la 
stock options plan, la momentul 
acordării şi la momentul exercitării 
acestora, chiar dacă exercitarea 
este efectuată dupa terminarea 
relației contractuale în baza căreia 
acestea au fost acordate; 
NOTĂ: Se vor prelua modificările 
propuse la lit. r) și la art. 142 lit. p), 
pentru corelare tehnică. 
 

conform Convențiilor privind evitarea dublei 

impuneri. 

 

 

 

 

 

Se dorește o clarificare având în vedere faptul că 
există în prezent interpretarea conform căreia dacă 
opțiunile sunt exercitate după terminarea 
contractului acestea nu se mai califică drept SOP.  
Fiind de natură salarială, acordat după terminarea 
contractului, tratamentul fiscal ar trebui să rămână 
același (atâta timp cât condițiile prevăzute la definiția 
SOP sunt îndeplinite: menționăm că definiția SOP 
prevede calitatea de angajat doar la momentul 
acordării).   

Art. 76 (4) Următoarele venituri nu sunt 
impozabile, în înțelesul impozitului 
pe venit: 
[…] 
 
 ș) contribuțiile la un fond de pensii 
facultative potrivit Legii nr. 
204/2006, cu modificările și 
completările ulterioare, și cele 
reprezentând contribuții la scheme 

După litera ș), se adaugă o nouă 
literă ș1):  
ș1) contribuțiile la un fond de pensii 
ocupaționale potrivit Legii nr. 
1/2020 privind pensiile 
ocupaționale, cu modificările și 
completările ulterioare, și cele 
reprezentând contribuții la scheme 
de pensii ocupaționale, calificate 
astfel în conformitate cu legislația 

Legea 1/2020 privind pensiile ocupaționale 
transpune Directiva (UE) 2016/2341 a Parlamentului 
European și a 
Consiliului din 14 decembrie 2016 privind activitățile 
și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de 
pensii ocupaționale (IORP) cu termen de 
implementare 13 ianuarie 2019. 
 
Conform expunerii de motive, introducerea unei noi 
componente de pensie privată: 



 

de pensii facultative, calificate 
astfel în conformitate cu legislația 
privind pensiile facultative de către 
Autoritatea de Supraveghere 
Financiară, administrate de către 
entități autorizate stabilite în state 
membre ale Uniunii Europene sau 
aparținând Spațiului Economic 
European, suportate de angajator 
pentru angajații proprii, în limita a 
400 euro anual pentru fiecare 
persoană; 
[...] 
 
 

privind pensiile ocupaționale de 
către Autoritatea de Supraveghere 
Financiară, administrate de către 
entități autorizate stabilite în state 
membre ale Uniunii Europene sau 
aparținând Spațiului Economic 
European, suportate de angajator 
pentru participanții la plan, astfel 
cum sunt prevăzuți în Legea nr. 
1/2020 privind pensiile 
ocupaționale. 

- creează premisele pentru asigurarea unei surse 
suplimentare de venit din pensii; 
-stimulează şi cultivează spiritul de economisire 
pentru bătrâneţe al fiecărui cetățean. 
- aduce beneficii la realizarea pe termen lung a 
obiectivului sustenabilităţii financiare a sistemului 
public de pensii prin scăderea presiunii exercitate 
asupra 
acestuia.  
- se asigură un aport de capital pe piaţa internă, prin 
investirea în economia reală, cu 
efecte pozitive asupra creşterii economice. 
 
De asemenea, este necesara si modificare si in 
Norme (14, alin. 6 si 7) – determinarea impozitului pe 
venit – deducere pentru contributiile angajatului. 

Art. 78 (21) 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, reţinere, plată şi 
declarare a impozitului 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;   

(21) 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, 
reţinere, plată şi declarare a 
impozitului 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 
cheltuielile aferente acestor 
avantaje sunt suportate de 
angajatorul rezident fiscal român;   

Corelare tehnică cu art. 146, alin. (21) lit. b), art. 168, 
alin. (21) lit. b) și art. 2206 alin. (21) lit. b) 
 
Modificare necesara pentru a clarifica că prin plata 
avantajelor prin intermediul angajatorului rezident se 
înțelege situația în care cheltuielile aferente acestor 
avantaj sunt suportate de angajatorul rezident fiscal 
român.  
 
 



 

   b) plătitorilor de venituri 
rezidenţi fiscali români, când 
avantajele în bani şi/sau în natură 
sunt acordate 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 rezidenţi 
fiscali români, pentru care sunt 
aplicabile prevederile art. 82.   

   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 
rezidenţi fiscali români, pentru care 
sunt aplicabile prevederile art. 82.   

Art. 78. (2) Impozitul lunar prevăzut la alin. 
(1) se determină astfel:   
   a) la locul unde se află funcţia de 
bază, prin aplicarea cotei de 10% 
asupra bazei de calcul determinată 
ca diferenţă între venitul net din 
salarii calculat prin deducerea din 
venitul brut a contribuţiilor sociale 
obligatorii aferente unei luni, 
datorate potrivit legii în România 
sau în conformitate cu 
instrumentele juridice 
internaţionale la care România 
este parte, precum şi, după caz, a 
contribuţiei individuale la bugetul 
de stat datorată potrivit legii, şi 
următoarele: 

Se modifică alin. (2), lit. a) astfel:  
 
a) la locul unde se află funcţia de 
bază, prin aplicarea cotei de 10% 
asupra bazei de calcul determinată 
ca diferenţă între venitul net din 
salarii calculat prin deducerea din 
venitul brut a contribuţiilor sociale 
obligatorii, datorate potrivit legii în 
România sau în conformitate cu 
instrumentele juridice 
internaţionale la care România este 
parte, precum şi, după caz, a 
contribuţiei individuale la bugetul 
de stat datorată potrivit legii, şi 
următoarele: 

Modificare propusă pentru a include contribuțiile 
sociale datorate pentru plăți care nu sunt lunare (de 
exemplu: trimestriale, semestriale, anuale) 
reprezentând remuneraţii, indemnizaţii, alte venituri 
similare, precum şi orice alte avantaje, în bani şi/sau 
în natură, obţinute din străinătate în calitate de 
membri ai consiliului de administraţie, membri ai 
directoratului, membri ai consiliului de supraveghere, 
administratori, directori, cenzori, membri fondatori, 
reprezentanţi în adunarea generală a acţionarilor sau 
orice alte activităţi desfăşurate în funcţii similare 
pentru activitatea desfăşurată în străinătate la 
angajatori/plătitori care nu au sediul permanent şi nu 
sunt rezidenţi fiscali în România. 

Art. 78 Determinarea impozitului pe 
veniturile din salarii și asimilate 
salariilor 
 

Se adaugă punctul (iv), la alin. 2, lit. 
a), după punctul (iii) după cum 
urmează: 
 

Corelare cu art. 85, alin. (5) din Legea nr. 1/2020 
(“Sumele reprezentând contribuţiile la fonduri de 
pensii ocupaţionale din România sunt deductibile 
fiscal în conformitate cu legislaţia fiscală.”)   
 



 

(2) Impozitul lunar prevăzut la alin. 
(1) se determină astfel: 
 
(..) 
 
(i) deducerea personală acordată 
pentru luna respectivă; 
 
(ii) cotizaţia sindicală plătită în luna 
respectivă, potrivit legii; 
 
(iii) contribuțiile la fondurile de 
pensii facultative potrivit Legii nr. 
204/2006, cu modificările și 
completările ulterioare, și cele la 
scheme de pensii facultative, 
calificate astfel în conformitate cu 
legislația privind pensiile 
facultative de către Autoritatea de 
Supraveghere Financiară, 
administrate de către entități 
autorizate stabilite în state 
membre ale Uniunii Europene sau 
aparținând Spațiului Economic 
European, suportate de angajați, 
astfel încât la nivelul anului să nu 
se depășească echivalentul în lei al 
sumei de 400 euro; 

Determinarea impozitului pe 
veniturile din salarii și asimilate 
salariilor 
 
(2) Impozitul lunar prevăzut la alin. 
(1) se determină astfel: 
 
(…) 
 
(iv) contribuțiile la fondurile de 
pensii ocupaționale potrivit Legii nr. 
1/2020 privind pensiile 
ocupaționale, cu modificările și 
completările ulterioare, și cele la 
scheme de pensii facultative, 
calificate astfel în conformitate cu 
legislația privind pensiile facultative 
de către Autoritatea de 
Supraveghere Financiară, 
administrate de către entități 
autorizate stabilite în state membre 
ale Uniunii Europene sau aparținând 
Spațiului Economic European, 
suportate de participanții la plan, 
astfel cum sunt prevăzuți în Legea 
nr. 1/2020 privind pensiile 
ocupaționale. 

Art. 85, alin. „(3) Contribuţia proprie a unui 
participant poate fi de maximum o treime din 
veniturile sale salariale brute lunare sau din veniturile 
asimilate acestora fără a depăşi, împreună cu 
celelalte reţineri pe care le-ar avea, jumătate din 
salariile nete lunare, respectiv din veniturile 
asimilate.”    

Art. 82 (2^2) Prin excepţie de la 
prevederile alin. (2^1), în cazul 
contribuabililor care obţin avantaje 
în bani şi/sau în natură de la terţi 
care nu sunt rezidenţi fiscali 
români, angajatorul rezident poate 

(2^2) Prin excepţie de la prevederile 
alin. (2^1), în cazul contribuabililor 
care obţin avantaje în bani şi/sau în 
natură de la terţi care nu sunt 
rezidenţi fiscali români, angajatorul 
rezident poate opta, în baza unui 

Completare necesară pentru a clarifica procedura de 
care trebuie avută în vedere pentru exercitarea 
opțiunii de către angajator pentru calcularea, 
reţinerea şi plata impozitului pe venit datorat. 



 

opta pentru calcularea, reţinerea şi 
plata impozitului pe venit datorat. 

acord încheiat în acest sens cu 
contribuabilul, pentru calcularea, 
reţinerea şi plata impozitului pe 
venit datorat. 

Art.92     Definirea veniturilor din România 
din transferul titlurilor de valoare 
    Sunt considerate ca fiind 
obţinute din România, indiferent 
dacă sunt primite în România sau 
în străinătate, următoarele: 
    a) venituri din transferul titlurilor 
de valoare, altele decât 
instrumentele financiare derivate, 
astfel cum sunt definite la art. 7 
pct. 41, emise de rezidenţi români; 
    b) veniturile din operaţiuni cu 
instrumente financiare derivate, 
astfel cum sunt definite la art. 7 
pct. 23, realizate printr-un 
intermediar, rezident fiscal român 
la care persoana fizică are deschis 
contul. 

Art. 92 se modifica dupa cum 
urmeaza:  
 
Definirea veniturilor din România 
din transferul titlurilor de valoare 
Sunt considerate ca fiind obţinute 
din România, indiferent dacă sunt 
primite în România sau în 
străinătate, următoarele:  
a) venituri din transferul titlurilor de 
valoare, astfel cum sunt definite la 
art. 7 pct. 41, emise de rezidenţi 
români, atunci cand transferul nu se 
realizeaza prin intermediar;   
b)  venituri din transferul titlurilor 
de valoare, astfel cum sunt definite 
la art. 7 pct. 41 si a celor din 
operaţiuni cu instrumente 
financiare derivate, astfel cum sunt 
definite la art. 7 pct. 23, realizate 
printr-un intermediar roman, 
indiferent de locul de tranzactionare 
al acestora si de tara in care este 
inregistrat emitentul.  
 
 
 
 
Se introduce un nou art.  
Art. 92^1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In cazul tranzactiilor de valori mobiliare prin 
intermediar strain, determinarea sursei veniturilor in 
functie de tara emitentului poate constitui pentru 
contribuabil o procedura complicata si greu de 
realizat.  
De asemenea, in caz de schimb de informatii, 
solicitarea vine din statul unde este intermediarul. 



 

Determinarea tarii de provenienta a 
veniturilor, pentru veniturile din 
transferul titlurilor de valoare 
realizate printr-un intermediar 
strain: 
In cazul veniturilor din transferul 
titlurilor de valoare, astfel cum sunt 
definite la art. 7 pct. 41, realizate 
printr-un intermediar strain, se va 
considera ca tara de provenienta a 
veniturilor este tara in care este 
inregistrat intermediarul prin care 
au fost realizate tranzactiile, 
indiferent de locul de tranzactionare 
al acestora si de tara in care este 
inregistrat emitentul.  
 

Art. 93  La articolul 93, alineatul 2, după 
litera m) se introduc următoarele 
doua litere:  
 
“n) In cazul în care se efectueaza un 
transfer de titluri de participare sau 
alte active, in schimbul emiterii de 
titluri de participare sau unor 
drepturi similare, catre o societate 
considerata ca fiind transparenta 
din punct de vedere fiscal pe baza 
evaluarii efectuate de statul in care 
este infiintata societatea respectiva 
si, in consecinta, se impozitează in 
continuare acționarii pentru partea 
lor din profitul societății 
transparente catre care se 

Atata vreme cat in Codul Fiscal s-a introdus notiunea 

de entitate transparenta fiscal, este necesara si 

introducerea de reglementari cu privire la tratamentul 

fiscal al tranzactiilor ce implica astfel de entitati. In 

absenta unor astfel de clarificari, nu numai ca 

definirea acestei notiuni este inutila, dar ea poate in 

multe circumstante sa genereze dubla impozitare. Mai 

mult, chiar si directivele eurpoene (a se vedea 

Directiva  2009/133/CE  privind reorganizarile) 

recunosc si reglementeaza operatiunile in care sunt 

implicate entitati transparente fiscal. 

 
Deși Codul Fiscal nu prevede în mod specific ce 
presupune un schimb de acțiuni la nivelul 
persoanelor fizice, art.  94  alin. (7) se menționează 
cum se determină câștigul/pierderea din transferul 



 

efectueaza transferul, atunci 
transferal de titluri de 
participare/active nu va genera nici 
un venit, profit sau plusvaloare, 
calculate prin diferenta intre valorile 
de piata ale titlurilor de 
participare/activelor transferate si 
valorile lor fiscale. 
 
o) Titlurile de participare dobândite 
prin schimb dacă acționarul nu 
atribuie titlurilor de participare 
primite o valoare fiscală mai mare 
decât valoarea pe care acestea o 
aveau înainte de schimbul de 
acțiuni;” 
  

titlurilor de valoare dobândite prin schimb, inclusiv 
cu ocazia reorganizărilor.   
 
Sintagma „inclusiv  cu  ocazia  reorganizărilor”  indică 
intenția legiuitorului ca această prevedere să fie 
aplicabilă și schimburilor realizate de către acționari 
persoane fizice care nu cad sub incidența art. 32 și 33 
din Codul fiscal (reorganizări).  Astfel, considerăm că 
este necesară includerea specifică a operațiunii de 
„schimb” la art 93, întrucât întregește prevederile de 
la art 94, atâta timp cât scopul tranzacției este acela 
de schimb (neutra din punct de vedere fiscal) și nu de 
vânzare. 

Art. 99 Definirea veniturilor din pensii 
 
(2) Drepturile primite în 
conformitate cu prevederile Legii 
nr. 411/2004 privind fondurile de 
pensii administrate privat, 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, și ale Legii 
nr. 204/2006 privind pensiile 
facultative, cu modificările și 
completările ulterioare, reprezintă 
venituri din pensii. 

Se modifică alin. (2), după cum 
urmează: 
 
(2) Drepturile primite în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 
411/2004 privind fondurile de pensii 
administrate privat, republicată, cu 
modificările și completările 
ulterioare, și ale Legii nr. 204/2006 
privind pensiile facultative, cu 
modificările și completările 
ulterioare, si ale Legii nr. 1/2020 
privind pensiile ocupaționale, cu 
modificările și completările 
ulterioare, reprezintă venituri din 
pensii,. 

Introducerea veniturilor obținute ca urmare a 
contribuțiilor la fonduri de pensii ocupaționale. 



 

Art. 100 Stabilirea venitului impozabil lunar 
din pensii 
 
(2) La stabilirea venitului impozabil 
lunar aferent sumelor primite ca 
plată unică potrivit Legii nr. 
411/2004, republicată, cu 
modificările și completările 
ulterioare, și Legii nr. 204/2006, cu 
modificările și completările 
ulterioare, fiecare fond de pensii 
acordă un singur plafon de venit 
neimpozabil stabilit potrivit 
prevederilor alin. (1). 
 
(3) La stabilirea venitului impozabil 
lunar pentru sumele primite ca 
plăţi eşalonate în rate, în 
conformitate cu prevederile Legii 
nr. 411/2004, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, şi ale Legii nr. 204/2006, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, plafonul de venit 
neimpozabil stabilit potrivit alin. 
(1) se acordă pentru fiecare rată 
lunară de la fiecare fond de pensii. 
 
(4) La stabilirea venitului impozabil 
aferent drepturilor primite în 
conformitate cu prevederile Legii 
nr. 411/2004, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, şi ale Legii nr. 204/2006, 

Se modifică  
alin. (2), (3) și (4), după cum 
urmează: 
 
(2) La stabilirea venitului impozabil 
lunar aferent sumelor primite ca 
plată unică potrivit Legii nr. 
411/2004, republicată, cu 
modificările și completările 
ulterioare, Legii nr. 204/2006, cu 
modificările și completările 
ulterioare și Legii nr. 1/2020 privind 
pensiile ocupaționale, cu 
modificările și completările 
ulterioare, fiecare fond de pensii 
acordă un singur plafon de venit 
neimpozabil stabilit potrivit 
prevederilor alin. (1). 
 
(3) La stabilirea venitului impozabil 
lunar pentru sumele primite ca plăţi 
eşalonate în rate, în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 411/2004, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale Legii nr. 
204/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, și ale Legii 
nr. 1/2020 privind pensiile 
ocupaționale, cu modificările și 
completările ulterioare, plafonul de 
venit neimpozabil stabilit potrivit 
alin. (1) se acordă pentru fiecare 
rată lunară de la fiecare fond de 
pensii. 

Introducerea veniturilor obținute ca urmare a 
contribuțiilor la fonduri de pensii ocupaționale. 
 
De asemenea, este necesara si modificarea in Norme 
(26, alin. 3) 



 

cu modificările şi completările 
ulterioare, de către moştenitorii 
legali ai participanţilor la fonduri 
de pensii, plafonul de venit 
neimpozabil stabilit potrivit alin. 
(1) se acordă pentru fiecare drept 
de pensie, indiferent dacă acestea 
sunt acordate de la acelaşi fond de 
pensie. 

 
(4) La stabilirea venitului impozabil 
aferent drepturilor primite în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 
411/2004, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, ale Legii nr. 204/2006, cu 
modificările şi completările 
ulterioare și ale Legii nr. 1/2020 
privind pensiile ocupaționale, cu 
modificările și completările 
ulterioare, de către moştenitorii 
legali ai participanţilor la fonduri de 
pensii, plafonul de venit 
neimpozabil stabilit potrivit alin. (1) 
se acordă pentru fiecare drept de 
pensie, indiferent dacă acestea sunt 
acordate de la acelaşi fond de 
pensie.. 

Art. 116    (2) Impozitul pe venit datorat se 
calculează de către contribuabil, pe 
baza declaraţiei unice privind 
impozitul pe venit şi contribuţiile 
sociale datorate de persoanele 
fizice prin aplicarea cotei de 10% 
asupra:  
 
 b) venitului impozabil determinat 
ca diferenţă între veniturile şi 
cheltuielile aferente fiecărei 
operaţiuni efectuate, în baza 
documentelor justificative, în cazul 
veniturilor din alte surse prevăzute 
la art. 114 alin. (2) lit. k1) şi l);  

(2) Impozitul pe venit datorat se 
calculează de către contribuabil, pe 
baza declaraţiei unice privind 
impozitul pe venit şi contribuţiile 
sociale datorate de persoanele fizice 
prin aplicarea cotei de 10% asupra:  

 b) venitului impozabil determinat 
ca diferenţă între veniturile şi 
cheltuielile aferente fiecărei 
operaţiuni efectuate, în baza 
documentelor justificative, în cazul 
veniturilor din alte surse prevăzute 
la art. 114 alin. (2) lit. k1) şi l);  

Propuneri pentru normele lit. b1): 
În categoria creanțelor născute direct în patrimoniul 
unei persoane, care sunt supuse impozitului cu 
reținere la sursă, intră creanțe precum cele din 
dividende, dobânzi, drepturi salariale sau drepturi 
dobândite ca urmare a unei hotărâri judecătorești. 
 
Exemple: 
 
Exemplul 1: Persoana A a acordat in anul 2018 un 
împrumut in valoare de 10.000 lei. In anul 2019 
cesionează creanța din împrumut către persoana B, in 
schimbul unui preț al cesiunii de 9.000 lei. Venitul din 
alte surse pentru persoana A se determina ca suma 
încasata de 9.000 lei minus suma plătita de 10.000 lei 



 

 
 
 

Introducere lit. b1): 

b1) în cazul veniturilor din alte surse 
prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. l), 
în categoria cheltuielilor aferente 
fiecărei operațiuni intră si sumele 
plătite în legătură cu aceste 
operațiuni, inclusiv cele pentru 
dobândirea creanței respective sau 
urmare a cărora a luat naștere 
creanța. Pentru creanțele născute 
direct în patrimoniul unei persoane, 
fără ca o plată să fi fost efectuată în 
legătură cu dobândirea acestora, si 
care sunt supuse impozitului cu 
reținere la sursă, în cazul unei 
cesiuni se va scădea valoarea 
nominală a acestora.  

 

urmare a căreia a luat naștere creanța din împrumut. 
In acest caz, deoarece diferența este negativa, nu 
exista un venit din alte surse supus impozitului pe 
venit.  
In anul 2021, persoana B primește întreaga suma de 
10.000 lei de la împrumutat, realizând astfel creanța 
încasata.   Venitul din alte surse pentru persoana B se 
determina ca suma încasată de 10.000 lei minus suma 
plătită de 9.000 lei pentru dobândirea creanței. In 
acest caz, venitul din alte surse supus impozitării este 
de 1.000 lei.  
Exemplul 2: Persoana A a acordat un împrumut unei 
societăți romane, in legătură cu care s-a acumulat o 
dobândă de 100 lei. Având in vedere impozitul cu 
reținere la sursa de 10% aplicabil, A deține o creanță 
efectiva de 90 lei împotriva societății in legătură cu 
dobânda. In anul 2019, persoana A cesionează creanța 
din dobândă către persoana B in schimbul unui preț al 
cesiunii de 80 lei. Venitul din alte surse pentru 
persoana A se determina ca suma încasată de 80 lei 
minus valoarea nominala a creanței născută in 
patrimoniul sau de 90 lei. In acest caz, deoarece 
diferența este negativa, nu exista un venit din alte 
surse supus impozitului pe venit.  

In anul 2020, persoana B primește întreaga suma de 
90 lei de la împrumutat, realizând astfel creanță 
încasată.   Venitul din alte surse pentru persoana B se 
determina ca suma încasată de 90 lei minus suma 
plătită de 80 lei pentru dobândirea creanței. In acest 
caz, venitul din alte surse supus impozitării este de 
10 lei. 

Art. 122. (1) Contribuabilii care realizează, 
individual sau într-o formă de 

(1) rămâne nemodificat. 
 

Modificare propusă în vederea corelării cu Art. 1471 și 
Art. 1691 



 

asociere, venituri/pierderi din 
activităţi independente, din 
drepturi de proprietate 
intelectuală, din cedarea folosinţei 
bunurilor, din activităţi agricole, 
silvicultură şi piscicultură, 
determinate în sistem real, au 
obligaţia de a depune declaraţia 
unică privind impozitul pe venit şi 
contribuţiile sociale la organul 
fiscal competent, pentru fiecare an 
fiscal, până la data de 25 mai 
inclusiv a anului următor celui de 
realizare a veniturilor în vederea 
definitivării impozitului anual pe 
venit. Declaraţia unică privind 
impozitul pe venit şi contribuţiile 
sociale datorate de persoanele 
fizice se completează pentru 
fiecare sursă din cadrul fiecărei 
categorii de venit. Pentru veniturile 
realizate într-o formă de asociere, 
venitul declarat va fi venitul 
net/pierderea distribuită din 
asociere.   

 
Se introduce (11): 

Contribuabilii care realizează 
venituri reprezentând remuneraţii, 
indemnizaţii, alte venituri similare, 
precum şi orice alte avantaje, în 
bani şi/sau în natură, obţinute din 
străinătate în calitate de membri ai 
consiliului de administraţie, membri 
ai directoratului, membri ai 
consiliului de supraveghere, 
administratori, directori, cenzori, 
membri fondatori, reprezentanţi în 
adunarea generală a acţionarilor 
sau orice alte activităţi desfăşurate 
în funcţii similare pentru activitatea 
desfăşurată în străinătate la 
angajatori/plătitori care nu au 
sediul permanent şi nu sunt 
rezidenţi fiscali în România, au 
obligația de a depune declarația 
unică privind impozitul pe venit și 
contribuțiile sociale la organul fiscal 
competent, pentru fiecare an fiscal, 
până la data de 25 mai, inclusiv a 
anului următor celui de realizare a 
veniturilor. 
 

Art. 122   (4) Nu se depune Declaraţia unică 
privind impozitul pe venit şi 
contribuţiile sociale datorate de 
persoanele fizice - cap. I, pentru 
următoarele categorii de venituri: 
(….)     

 (4) Nu se depune Declaraţia unică 
privind impozitul pe venit şi 
contribuţiile sociale datorate de 
persoanele fizice - cap. I, pentru 
următoarele categorii de venituri: 
(….)     

Corelare cu Legea 220/2008 



 

    j) veniturile din vânzarea 
energiei electrice de către 
prosumatorii, persoane fizice, 
altele decât cele organizate 
conform Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 44/2008, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 182/2016, la furnizorii de 
energie electrică cu care respectivii 
prosumatori au încheiate contracte 
de furnizare a energiei electrice, 
dacă centralele electrice de 
producere a energiei electrice din 
surse regenerabile pe care le deţin 
au puterea electrică instalată de 
cel mult 27 kW pe loc de consum. 
 
 

    j) veniturile din vânzarea energiei 
electrice de către prosumatorii, 
persoane fizice, altele decât cele 
organizate conform Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, 
aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 182/2016, la furnizorii 
de energie electrică cu care 
respectivii prosumatori au încheiate 
contracte de furnizare a energiei 
electrice, dacă centralele electrice 
de producere a energiei electrice 
din surse regenerabile pe care le 
deţin au puterea electrică instalată 
in limita celei prevazute de Legea 
220/2008 pentru stabilirea 
sistemului de promovare a 
producerii energiei din surse 
regenerabile de energie, 
republicata ; 
 
 

Art. 137     Categorii de venituri supuse 
contribuţiilor de asigurări sociale 
    (1) Contribuabilii/Plătitorii de 
venit la sistemul public de pensii, 
prevăzuţi la art. 136, datorează, 
după caz, contribuţia de asigurări 
sociale pentru următoarele 
categorii de venituri realizate din 
România şi din afara României, cu 
respectarea legislaţiei europene 
aplicabile în domeniul securităţii 
sociale, precum şi a acordurilor 

    Categorii de venituri supuse 
contribuţiilor de asigurări sociale 
    (1) Contribuabilii/Plătitorii de 
venit la sistemul public de pensii, 
prevăzuţi la art. 136, datorează, 
după caz, contribuţia de asigurări 
sociale pentru următoarele categorii 
de venituri realizate din România şi 
din afara României, cu respectarea 
legislaţiei europene aplicabile în 
domeniul securităţii sociale, precum 
şi a acordurilor privind sistemele de 

Corelare cu Legea 220/2008 



 

privind sistemele de securitate 
socială la care România este parte, 
pentru care există obligaţia 
declarării în România:   
(…) 
    b) venituri din activităţi 
independente, definite conform 
art. 67, cu excepţia celor din 
vânzarea energiei electrice de 
către prosumatorii, persoane fizice, 
altele decât cele organizate 
conform Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 44/2008, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 182/2016, la furnizorii de 
energie electrică cu care respectivii 
prosumatori au încheiate contracte 
de furnizare a energiei electrice, 
dacă centralele electrice de 
producere a energiei electrice din 
surse regenerabile pe care le deţin 
au puterea electrică instalată de 
cel mult 27 kW pe loc de consum; 

 

securitate socială la care România 
este parte, pentru care există 
obligaţia declarării în România:   
(…) 
    b) venituri din activităţi 
independente, definite conform art. 
67, cu excepţia celor din vânzarea 
energiei electrice de către 
prosumatorii, persoane fizice, altele 
decât cele organizate conform 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 44/2008, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 
182/2016, la furnizorii de energie 
electrică cu care respectivii 
prosumatori au încheiate contracte 
de furnizare a energiei electrice, 
dacă centralele electrice de 
producere a energiei electrice din 
surse regenerabile pe care le deţin 
au puterea electrică instalată in 
limita celei prevăzute de Legea 
220/2008 pentru stabilirea 
sistemului de promovare a 
producerii energiei din surse 
regenerabile de energie, 
republicata .  

 

Art. 142. Nu se cuprind în baza lunară de 
calcul al contribuţiilor de asigurări 
sociale următoarele:   
       b) ajutoarele de înmormântare, 
ajutoarele pentru bolile grave şi 

Nu se cuprind în baza lunară de 
calcul al contribuţiilor de asigurări 
sociale următoarele:  
  

Valoarea cadourilor a fost majorată ultima dată în 

2005 (acum 16 ani), de la 120 de lei la 150 de 

lei/persoană/eveniment.  

 



 

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, precum 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 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 

       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, precum 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 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, 

Din anul 2005 puterea de cumparare a scazut 

semnificativ concomitent cu cresterea costului vietii.  

 
În cazul aprobării propunerii, modificarea va fi 
corelată cu art. 76 alin. (4), lit. a). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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:   
   (i) cadouri oferite angajaţilor, 
precum şi cele oferite pentru copiii 
minori ai acestora, cu ocazia 
Paştelui, Crăciunului şi a 
sărbătorilor similare ale altor culte 
religioase;   
   (ii) cadouri oferite angajatelor cu 
ocazia zilei de 8 martie;   
   (iii) cadouri oferite angajaţilor 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 angajaţii proprii 
şi membrii de familie ai acestora, 
acordate de angajator, astfel cum 
este prevăzut în contractul de 
muncă, 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, pentru fiecare angajat, 
nivelul unui câştig salarial mediu 
brut utilizat la fundamentarea 
bugetului asigurărilor sociale de 

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:   
   (i) cadouri oferite angajaţilor, 
precum şi cele oferite pentru copiii 
minori ai acestora, cu ocazia 
Paştelui, Crăciunului şi a sărbătorilor 
similare ale altor culte religioase;   
   (ii) cadouri oferite angajatelor cu 
ocazia zilei de 8 martie;   
   (iii) cadouri oferite angajaţilor 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 angajaţii proprii 
şi membrii de familie ai acestora, 
acordate de angajator, astfel cum 
este prevăzut în contractul de 
muncă, 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, pentru 
fiecare angajat, nivelul unui câştig 
salarial mediu brut utilizat la 
fundamentarea bugetului 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

stat pe anul în care au fost 
acordate.   
    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 finanţate din 
buget, inclusiv contravaloarea 
serviciilor turistice acordată potrivit 
legii, cu excepţia indemnizaţiilor de 
vacanţă acordate potrivit legii.   
 
 
 
 
 

asigurărilor sociale de stat pe anul în 
care au fost acordate.   
    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 finanţate din 
buget, inclusiv contravaloarea 
serviciilor turistice acordată potrivit 
legii, cu excepţia indemnizaţiilor de 
vacanţă acordate potrivit legii.   
 
 
 
 
 
 

 

Art. 142, lit. s) Nu se cuprind în baza lunară de 
calcul al contribuțiilor de asigurări 
sociale următoarele: 
 
s) următoarele avantaje primite în 
legătură cu o activitate 
dependentă: 
[...] 
6. contribuțiile la un fond de pensii 
facultative potrivit Legii nr. 
204/2006, cu modificările și 
completările ulterioare, și cele 
reprezentând contribuții la scheme 
de pensii facultative, calificate 
astfel în conformitate cu legislația 

Nu se cuprind în baza lunară de 
calcul al contribuțiilor de asigurări 
sociale următoarele: 
 
s) următoarele avantaje primite în 
legătură cu o activitate dependentă: 
[...] 
6. contribuțiile la un fond de pensii 
facultative potrivit Legii nr. 
204/2006, cu modificările și 
completările ulterioare și 
contribuțiile la un fond de pensii 
ocupaționale potrivit Legii nr. 
1/2020, cu modificările și 
completările ulterioare, și cele 

Corelare introducere scutire impozit pe venit la art. 
76, alin. 4, lit. ș1 

 

Prin introducere la art. 142 aici se obține automat 
scutirea de la CASS și CAM. 
 



 

privind pensiile facultative de către 
Autoritatea de Supraveghere 
Financiară, administrate de către 
entități autorizate stabilite în state 
membre ale Uniunii Europene sau 
aparținând Spațiului Economic 
European, precum și primele de 
asigurare voluntară de sănătate și 
serviciile medicale furnizate sub 
formă de abonament, suportate de 
angajator pentru angajații proprii, 
astfel încât la nivelul anului să nu se 
depășească limitele prevăzute la 
art. 76 alin. (4) lit. ș) și t) pentru 
veniturile neimpozabile, precum și 
primele aferente asigurărilor de risc 
profesional; 
[...] 

reprezentând contribuții la scheme 
de pensii facultativeși/sau 
ocupaționale, calificate astfel în 
conformitate cu legislația privind 
pensiile facultative de către 
Autoritatea de Supraveghere 
Financiară, administrate de către 
entități autorizate stabilite în state 
membre ale Uniunii Europene sau 
aparținând Spațiului Economic 
European, precum și primele de 
asigurare voluntară de sănătate și 
serviciile medicale furnizate sub 
formă de abonament, suportate de 
angajator pentru angajații proprii și 
participanții la plan, astfel cum sunt 
prevăzuți în Legea nr. 1/2020 privind 
pensiile ocupaționale, așa cum sunt 
prevăzute la art. 76 alin. (4) lit. ș), ș1) 
și t) pentru veniturile neimpozabile, 
precum și primele aferente 
asigurărilor de risc profesional; 
[...] 

Art. 146, alin. 
(21) 
 

”(21) 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 
cheltuielile aferente acestor 
avantaje sunt suportate de 
angajatorul rezident fiscal român; 
 
Lit. brămâne nemodificată.   
c) persoanelor fizice, când avantajele 

Modificarea literei c) 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 



 

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); 
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. 
 

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, cu excepția situației în 
care angajatorul rezident optează, în 
baza unui acord încheiat în acest 
sens cu persoana fizică, pentru  
calculul, reţinerea şi plata 
contribuţiei de asigurări sociale. 

 
 
Notă: Aceste modificări vor fi 
preluate la art. 168, alin. (21) și art. 
2206 alin. (21). 
 
 

 

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.  
Completare necesară pentru a clarifica procedura de 
care trebuie avută în vedere pentru exercitarea 
opțiunii de către angajator pentru calcularea, 
reţinerea şi plata contribuţiei de asigurări sociale. 
 
NOTĂ: Se vor prelua aceste modificări și la articolele 
cu privire la depunerea declarațiilor pentru aceste 
avantaje în bani/în natură. 



 

 

Cod fiscal, 
Art.224 
 

Articolul 224 
alin.(4), lit. c^1) 10% în cazul 
veniturilor impozabile enumerate 
la art. 223 alin. (1) lit. b) -  i) şi k) - 
p) obţinute din România de 
persoane fizice rezidente într-un 
stat membru al Uniunii Europene 
sau într-un stat cu care România 
are încheiată o convenţie de 
evitare a dublei impuneri 

 

Prin normele de aplicare a Legii 296 
ar fi indicat sa clarificam la ce ne 
referim atunci cand vorbim de 
rezident, in sensul strict al aplicarii 
cotei de 10%. (art.224(4), lit.c^1).  

Ar fi o propunere sa ne raportam la 
definitiile de la art.7, chiar daca 
vorbim de criterii din legislatia 
noastra interna si, stim ca rezidenta 
este, in primul rand, reglementata 
de legislatia nationala a fiecarui 
stat, criteriile din DTT fiind doar 
pentru departajare.  

 

Consideram ca aici avem o problema de lipsa de 
definire a termenului de rezident, in sensul strict al 
aplicarii cotei de 10%.  

Suntem constienti ca rezidenta fiscala poate fi 
diferita de domiciliu s.a.m.d. 

Totusi, daca presupunem ca rezident este o persoana 
care prezenta un certificat de rezidenta fiscala din 
tara de rezidenta, in sensul titlului VI, aplicam prin 
efectul legii art. 230, respectiv Conventia sau 
legislatia UE, dupa caz daca sunt mai favorabile. In 
lipsa certificatului aplic Codul fiscal ceea ce inseamna 
ca ma trimite la cota de 16%, indiferent de tipul 
venitului (art.224 , alin.(4), lit.d) ).  

Pragmatic vorbind, cota de 10% ar fi aplicabila doar 
in situatia in care in DTT as avea un tratament mai 
nefavorabil. Ori sunt foarte putine aceste cazuri (e.g. 
15% ptr anumite redevente in DTT cu SUA).  

Pe scurt, cerem certificat de rezidenta ca sa aplicam 
legislatia interna ? Daca aceasta este intelegerea 
consideram ca  modificarea nu si-a atins scopul, 
respectiv uniformizarea cotei pentru veniturile 
persoanelor fizice, rezidente si nerezidente.  

Cod fiscal, art. 
229, alin. (1), 
lit. c) 

dividendele plătite de un rezident 
unei persoane juridice rezidente 
într-un alt stat membru al Uniunii 
Europene ori unui sediu permanent 
al unei persoane juridice străine 
dintr-un stat membru al Uniunii 

dividendele plătite de un rezident 
unei persoane juridice rezidente 
într-un alt stat membru al Uniunii 
Europene sau în unul dintre statele 
Asociaţiei Europene a Liberului 
Schimb, respectiv Islanda, 

Având în vedere Acordul încheiat între UE și țările 
membre AELS – Acordul SEE/AELS), precum și 
jurisprudență CJUE, considerăm că acest articol ar 
trebui sa se aplice și societăților rezidente într-unul 
dintre cele trei state AELS, în condiții similare cu cele 
aplicabile societăților rezidente în UE.  
 



 

Europene, situat într-un alt stat 
membru al Uniunii Europene, dacă: 
 

Principatul Liechtenstein, Regatul 
Norvegiei, ori unui sediu permanent 
al unei persoane juridice străine 
dintr-un stat membru al Uniunii 
Europene sau dintr-un stat al 
Asociaţiei Europene a Liberului 
Schimb, respectiv Islanda, 
Principatul Liechtenstein, Regatul 
Norvegiei, situat într-un alt stat 
membru al Uniunii Europene sau al 
Asociaţiei Europene a Liberului 
Schimb, dacă:  

În caz contrar, suprataxarea dividendelor distribuite 
societăților rezidente într-unul dintre cele trei state 
AELS aduce atingere liberei circulații a capitalurilor 
consfințită de Tratatul Comunității Europene 
(articolul 56) și de Acordul SEE/AELS (articolul 40).  

La articolul 
301, alineatul 
(2) 
 

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

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

 
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 

Modificări cu privire la termenului in care pot fie 

emise facturile de corecție de către 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 



 

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. 

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.” 
 

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.  
 

Articolul 301 - 
alineat nou  

 

După alineatul (2) se introduce un 
nou alineat (2^1) cu următorul 
cuprins: 
 
(2^1) Dreptul de deducere a TVA 
exercitat de beneficiar în baza 
facturii de corecție emisă de furnizor 
în sensul articolului 330 alineatul (3) 
se menține chiar dacă actul 
administrativ fiscal prin care a fost 
stabilită TVA colectată suplimentar 

Articolul urmărește sa asigure o protecție legitimă 

beneficiarului atunci cand isi exercita dreptul de 

deducere a TVA in baza facturilor de corectie emisa de 

furnizor in situatia prevazuta la art. 330 alin(3) din 

Codul fiscal si reprezinta o reflectare corespunzatoare 

a principiului securitatii juridice.  

O măsura similara este prevăzută si la art. 316 alin (16) 

din Codul fiscal care prevede mentinerea dreptului de 

deducere a TVA exercitat de beneficiar pentru 



 

de plată la nivelul furnizorului este 
ulterior anulat ca urmare anulării 
deciziei de impunere emisă 
furnizorului.  

achizițiile efectuate de la un furnizor care a fost 

înregistrat din eroare de catre autoritățile fiscale 

chiar, acesta fiind îndreptățit sa aplice regimul 

microîntreprinderilor si sa   anuleze TVA colectata din 

perioada in care a fost înregistrat in scopuri de TVA din 

eroare. 

Art. 303 

Art. 303 – Rambursările de taxă 
către persoanele impozabile 
înregistrate în scopuri de TVA, 
conform art. 316 
 
(5) Prin excepţie de la prevederile 
alin. (4), nu se preiau în decontul de 
taxă sumele reprezentând TVA care 
nu sunt considerate restante 
conform art. 157 alin. (2) din Legea 
nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare, sau potrivit 
altor legi. Sumele care devin 
ulterior restante se cuprind în 
decontul perioadei fiscale în care 
intervine această situaţie 
 

Art. 303 – Rambursările de taxă 
către persoanele impozabile 
înregistrate în scopuri de TVA, 
conform art. 316 
 
(5) Prin excepţie de la prevederile 
alin. (3) și (4), nu se preiau în 
decontul de taxă sumele 
reprezentând TVA care nu sunt 
considerate restante conform art. 
157 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 
privind Codul de procedură fiscală, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, sau potrivit altor legi. 
Sumele care devin ulterior restante 
se cuprind în decontul perioadei 
fiscale în care intervine această 
situaţie. 

Regularizarea de la art. 303 din Codul Fiscal duce la 
stingerea obligației fiscale amânate/garantate la plată 
cu creanța de TVA. Cu alte cuvinte, deși garantarea 
suspendă executarea silită, prin regularizare, se 
realizează tocmai o executare silită. În concluzie, nu s-
ar respecta întocmai scopul mecanismului de 
garantare. Se lasă fără obiect suspendarea executării 
silite în baza scrisorii/poliței de asigurare de garanție. 

În plus, se creează un dezavantaj la contribuabilii care 
înregistrează sume de TVA de rambursat: 

- Contribuabilul cu TVA de rambursat (perioadă 
curente + sume reportate): din momentul introducerii 
la rândul 40 din decontul de TVA, TVA de plata din 
decizia de impunere va stinge TVA de rambursat. În 
funcție de sume, stingerea poate afecta mai multe 
perioade fiscale. 

Cu alte cuvinte, scrisoarea/polița de asigurare de 

garanție nu va produce efecte pentru contribuabilii 

având TVA de rambursat (decât pentru diferența 

pozitivă între TVA impusă prin decizie și soldul TVA de 

recuperat). 



 

Art. 319 
 

Facturarea 
(10) Prin excepţie de la prevederile 
alin. (6) lit. a), persoana impozabilă 
este scutită de obligaţia emiterii 
facturii pentru următoarele 
operaţiuni, cu excepţia cazului în 
care beneficiarul solicită factura : 
(…) 
d) livrările de energie electrică 
efectuate de prosumatori, 
persoane fizice, altele decât cele 
organizate conform Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 
182/2016, către furnizorii de 
energie electrică cu care respectivii 
prosumatori au încheiate contracte 
de furnizare a energiei electrice, 
dacă centralele electrice de 
producere a energiei electrice din 
surse regenerabile pe care le deţin 
au puterea electrică instalată de 
cel mult 27 kW pe loc de consum. 
 

Facturarea 
(10) Prin excepţie de la prevederile 
alin. (6) lit. a), persoana impozabilă 
este scutită de obligaţia emiterii 
facturii pentru următoarele 
operaţiuni, cu excepţia cazului în 
care beneficiarul solicită factura : 
(…) 
d) livrările de energie electrică 
efectuate de prosumatori, persoane 
fizice, altele decât cele organizate 
conform Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 44/2008, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 182/2016, către furnizorii 
de energie electrică cu care 
respectivii prosumatori au încheiate 
contracte de furnizare a energiei 
electrice, dacă centralele electrice 
de producere a energiei electrice 
din surse regenerabile pe care le 
deţin au puterea electrică instalată 
in limita celei prevazute de Legea 
220/2008 pentru stabilirea 
sistemului de promovare a 
producerii energiei din surse 
regenerabile de energie, 
republicata ; 
 

Corelare cu Legea 220/2008 

Art. 321 
 

    Evidenţa operaţiunilor 
    (1) Persoanele impozabile 
stabilite în România trebuie să ţină 
evidenţe corecte şi complete ale 
tuturor operaţiunilor efectuate în 

    Evidenţa operaţiunilor 
    (1) Persoanele impozabile 
stabilite în România trebuie să ţină 
evidenţe corecte şi complete ale 
tuturor operaţiunilor efectuate în 

Corelare cu Legea 220/2008 



 

desfăşurarea activităţii lor 
economice. 
 
    (1^1) Prin excepţie de la 
prevederile alin. (1), prosumatorii, 
persoane fizice, altele decât cele 
organizate conform Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 
182/2016, nu ţin evidenţe pentru 
livrările de energie electrică 
efectuate către furnizorii de 
energie electrică cu care respectivii 
prosumatori au încheiate contracte 
de furnizare a energiei electrice, 
dacă centralele electrice de 
producere a energiei electrice din 
surse regenerabile pe care le deţin 
au puterea electrică instalată de 
cel mult 27 kW pe loc de consum. 
 

desfăşurarea activităţii lor 
economice. 
 
    (1^1) Prin excepţie de la 
prevederile alin. (1), prosumatorii, 
persoane fizice, altele decât cele 
organizate conform Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, 
aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 182/2016, nu ţin 
evidenţe pentru livrările de energie 
electrică efectuate către furnizorii 
de energie electrică cu care 
respectivii prosumatori au încheiate 
contracte de furnizare a energiei 
electrice, dacă centralele electrice 
de producere a energiei electrice 
din surse regenerabile pe care le 
deţin au puterea electrică instalată 
in limita celei prevazute de Legea 
220/2008 pentru stabilirea 
sistemului de promovare a 
producerii energiei din surse 
regenerabile de energie, 
republicata ; 
 

CODUL FISCAL 
Articolul 330 

  

CODUL FISCAL 

Articolul 330 

Corectarea facturilor 

(3) Persoanele impozabile care au 

fost supuse unui control fiscal și au 

fost constatate și stabilite erori în 

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 

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 



 

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. 

 

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 fiscală prin care s-a stabilit 
TVA colectată suplimentar de plată 
se poate realiza pana la expirarea 
termenului de prescriptie pentru 
operatiunile in cauza astfel cum a 
fost prelungit cu durata inspectiei 
fiscal. Prin derogare, in cazul 
exercitarii cailor de atac prevazute 
de lege, emiterea facturilor de 
corectie va fi realizata nu mai târziu 
de 6 luni de la data rămânerii 
definitive a actului administrativ 
fiscal. 
 
 
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”. 

 

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


 

CODUL FISCAL 
Articolul 330 

CODUL FISCAL 
Articolul 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). 

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 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 

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


 

 
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 

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. 

Nr. articol CPF  Text de Cod de Procedura Fiscala Propuneri de modificări Comentarii  

Art. 13 (1)Interpretarea reglementărilor 
fiscale trebuie să respecte voinţa 
legiuitorului aşa cum este 
exprimată în lege. 
(2)În cazul în care voinţa 
legiuitorului nu reiese clar din 
textul legii, la stabilirea voinţei 
legiuitorului se ţine seama de 
scopul emiterii actului normativ 
astfel cum acesta reiese din 

Prevederile alin. 2-6 din art. 13 se 
modifica, după cum urmează 

”Art. 13: Interpretarea legii 
(1) Interpretarea reglementărilor 
fiscale trebuie să respecte voinţa 
legiuitorului aşa cum este exprimată 
în lege.  
(2) Prevederile legislaţiei fiscale se 
interpretează unele prin altele, 

In practica, exista o dificultate în interpretarea si 
aplicarea principiului in dubio contra fiscum de catre 
organele fiscale 



 

documentele publice ce însoţesc 
actul normativ în procesul de 
elaborare, dezbatere şi aprobare. 
(3)Prevederile legislaţiei fiscale se 
interpretează unele prin altele, 
dând fiecăreia înţelesul ce rezultă 
din ansamblul legii. 
(4)Prevederile legislaţiei fiscale 
susceptibile de mai multe 
înţelesuri se interpretează în sensul 
în care corespund cel mai bine 
obiectului şi scopului legii. 
(5)Prevederile legislaţiei fiscale se 
interpretează în sensul în care pot 
produce efecte, iar nu în acela în 
care nu ar putea produce niciunul. 
(6)Dacă după aplicarea regulilor de 
interpretare prevăzute la alin. (1)-
(5), prevederile legislaţiei fiscale 
rămân neclare, acestea se 
interpretează în favoarea 
contribuabilului/plătitorului. 

dând fiecăreia înţelesul ce rezultă 
din ansamblul legii.  
(3) Prevederile legislaţiei fiscale se 
interpretează în sensul în care pot 
produce efecte, iar nu în acela în 
care nu ar putea produce niciunul. 
(4) În cazul în care voinţa 
legiuitorului nu reiese clar din textul 
legii, acestea se interpreteaza in 
favoarea 
contribuabilului/platitorului. 
(5) Se consideră reglementări fiscale 
neclare, acelea care generează 
soluții neunitare ale instanțelor de 
judecată, soluții diferite ale 
organelor de soluționare a 
contestațiilor sau opinii diferite 
emise de către organul fiscal. 
(7) În aplicarea prevederilor art. 5, 
Comisia fiscala centrala tine cont de 
principiile enuntate la alin. (4)”.  
 

Art. 49 alin. 
(1) 

Art. 49: Nulitatea actului 
administrativ fiscal 

„(1)Actul administrativ fiscal este 
nul în oricare din următoarele 
situaţii: 

a)este emis cu încălcarea 
prevederilor legale privind 
competenţa; 

b)nu cuprinde unul dintre 
elementele acestuia referitoare la 
numele, prenumele şi calitatea 

Se adaugă un noua litera – lit h) 

Art. 49: Nulitatea actului 
administrativ fiscal 

„(1)Actul administrativ fiscal este nul 
în oricare din următoarele situaţii: 

a)este emis cu încălcarea 
prevederilor legale privind 
competenţa; 

b)nu cuprinde unul dintre 
elementele acestuia referitoare la 

Ipoteza de lucru e următoarea (reprezentând doar un 
exemplu, în practică existând și alte situații similare) : 

• Inspecția fiscala (desfășurata in 2016) vizează 
perioada 2013 

• in soluționarea Contestației fiscale – in anul 2016, 
se pronunță o Deciziei de desființare a Deciziei de 
impunere (cu consecința refacerii inspecției 
fiscale)  

• In schimb, deși termenul legal pentru a se 
proceda la demararea refacerii inspecției fiscale 



 

persoanei împuternicite a organului 
fiscal, numele şi prenumele ori 
denumirea 
contribuabilului/plătitorului, a 
obiectului actului administrativ sau 
a semnăturii persoanei 
împuternicite a organului fiscal, cu 
excepţia prevăzută la art. 46 alin. 
(6), precum şi organul fiscal 
emitent; 
c)este afectat de o gravă şi evidentă 
eroare. Actul administrativ fiscal 
este afectat de o gravă şi evidentă 
eroare atunci când cauzele care au 
stat la baza emiterii acestuia sunt 
atât de viciate încât, dacă acestea ar 
fi fost înlăturate anterior sau 
concomitent emiterii actului, ar fi 
determinat neemiterea sa. 

d)organul fiscal nu prezintă 
argumentele pentru care nu ia în 
considerare opinia prealabilă emisă 
în scris sau soluţia adoptată de 
organul fiscal sau de instanţa de 
judecată potrivit art. 6 alin. (1), în 
cazul în care 
contribuabilul/plătitorul a 
prezentat organului fiscal anterior 
emiterii actului administrativ-fiscal 
respectiva opinie/soluţie; 

e)organul fiscal nu respectă 
considerentele deciziei de 
soluţionare a contestaţiei în cazul 

numele, prenumele şi calitatea 
persoanei împuternicite a organului 
fiscal, numele şi prenumele ori 
denumirea 
contribuabilului/plătitorului, a 
obiectului actului administrativ sau a 
semnăturii persoanei împuternicite 
a organului fiscal, cu excepţia 
prevăzută la art. 46 alin. (6), precum 
şi organul fiscal emitent; 
c)este afectat de o gravă şi evidentă 
eroare. Actul administrativ fiscal 
este afectat de o gravă şi evidentă 
eroare atunci când cauzele care au 
stat la baza emiterii acestuia sunt 
atât de viciate încât, dacă acestea ar 
fi fost înlăturate anterior sau 
concomitent emiterii actului, ar fi 
determinat neemiterea sa. 

d)organul fiscal nu prezintă 
argumentele pentru care nu ia în 
considerare opinia prealabilă emisă 
în scris sau soluţia adoptată de 
organul fiscal sau de instanţa de 
judecată potrivit art. 6 alin. (1), în 
cazul în care 
contribuabilul/plătitorul a prezentat 
organului fiscal anterior emiterii 
actului administrativ-fiscal 
respectiva opinie/soluţie; 

e)organul fiscal nu respectă 
considerentele deciziei de 
soluţionare a contestaţiei în cazul 

este de 60/30 zile (conform art. 279 alin. 4 CPF), 
organul fiscal începe inspecția după 4 ani (in anul 
2020).  

În aceasta situație, daca s-ar considera că organul 
fiscal poate demara refacerea după expirarea 
termenului legal, ar însemna ca organul fiscal poate sa 
stea in pasivitate, fără nicio consecință pentru acesta. 

Subliniem ca la acest moment nu exista niciun caz de 
nulitate a actului administrativ fiscal in situația in care 
inspecția fiscala (in refacere) începe după expirarea 
termenului stabilit de art. 279 alin. 4 CPF, motiv 
pentru care am propus completarea art. 49 cu ipoteza 
de la litera h) alăturată. 



 

emiterii noului act administrativ-
fiscal potrivit art. 279 alin. (3); 

f)emiterea raportului de inspecţie 
fiscală şi a deciziei de impunere sau 
a deciziei de nemodificare a bazei 
de impunere de către organul de 
inspecţie fiscală după încetarea 
inspecţiei fiscale potrivit art. 126 
alin. (2), respectiv emiterea 
raportului de verificare şi a deciziei 
de impunere de către organul fiscal 
după încetarea verificării situaţiei 
fiscale personale potrivit art. 140 
alin. (6) coroborat cu art. 147 şi art. 
126 alin. (2), fără ca acestea să fie 
reluate, potrivit legii; 

g)organul fiscal emite raport de 
inspecţie fiscală/de verificare a 
situaţiei fiscale personale şi decizie 
de impunere/decizie de modificare 
a bazelor de impozitare/decizie de 
nemodificare a bazelor de 
impozitare/decizie pentru 
regularizarea situaţiei ori decizie de 
încetare a procedurii de verificare a 
situaţiei fiscale personale, în 
situaţia în care se fac constatări în 
legătură cu săvârşirea unor fapte 
prevăzute de legea penală în 
legătură cu mijloacele de probă 
privind stabilirea bazei de 
impozitare/valorii în vamă care fac 
obiectul inspecţiei 

emiterii noului act administrativ-
fiscal potrivit art. 279 alin. (3); 

f)emiterea raportului de inspecţie 
fiscală şi a deciziei de impunere sau a 
deciziei de nemodificare a bazei de 
impunere de către organul de 
inspecţie fiscală după încetarea 
inspecţiei fiscale potrivit art. 126 
alin. (2), respectiv emiterea 
raportului de verificare şi a deciziei 
de impunere de către organul fiscal 
după încetarea verificării situaţiei 
fiscale personale potrivit art. 140 
alin. (6) coroborat cu art. 147 şi art. 
126 alin. (2), fără ca acestea să fie 
reluate, potrivit legii; 

g)organul fiscal emite raport de 
inspecţie fiscală/de verificare a 
situaţiei fiscale personale şi decizie 
de impunere/decizie de modificare a 
bazelor de impozitare/decizie de 
nemodificare a bazelor de 
impozitare/decizie pentru 
regularizarea situaţiei ori decizie de 
încetare a procedurii de verificare a 
situaţiei fiscale personale, în situaţia 
în care se fac constatări în legătură 
cu săvârşirea unor fapte prevăzute 
de legea penală în legătură cu 
mijloacele de probă privind 
stabilirea bazei de impozitare/valorii 
în vamă care fac obiectul inspecţiei 
fiscale/controlului vamal, pentru 



 

fiscale/controlului vamal, pentru 
care sunt aplicabile prevederile art. 
132.” 

 

care sunt aplicabile prevederile art. 
132. 

h) emiterea raportului de inspecţie 
fiscală şi a deciziei de impunere de 
către organul de inspecţie fiscală în 
situația în care inspecția fiscală, 
dispusă în condițiile art. 129 alin. 1, 
începe după expirarea termenului 
legal de punere în executare a 
soluției de desființare, potrivit art. 
279 alin. 4.” 

Art. 110 ART. 110 Obiectul, termenul şi 
momentul de la care începe să 
curgă termenul de prescripţie a 
dreptului de stabilire a creanţelor 
fiscale 
     
(2) Termenul de prescripţie a 
dreptului prevăzut la alin. (1) 
începe să curgă de la data de 1 iulie 
a anului următor celui pentru care 
se datorează obligaţia fiscală, dacă 
legea nu dispune altfel. 

 

Alin. 2 de la art. 110 se modifica si 
va avea următorul cuprins 
 
    „(2) Termenul de prescripţie a 
dreptului prevăzut la alin. (1) începe 
să curgă de la data de 1 ianuarie a 
anului următor celui pentru care se 
datorează obligaţia fiscală, dacă 
legea nu dispune altfel”. 
 
Trebuie prevăzută și o normă 
tranzitorie : 
 
”Dispozițiile art.... de modificare a 
art. 110 alin. 2 se aplică pentru 
obligațiile fiscal născute începând cu 
data de 1 ianuarie 2022”. 

 

În contextul pronunării Deciziei 21/2020 si clarificării 
noțiunii de constituire a bazei de impozitare și a 
calcului termenului de prescripție, apreciem că se 
impune revenirea la termenul de 1 ianuarie – ca data 
de referinta pentru prescriptia fiscală. În acest mod, s-
ar realiza o (re)aliniere a acestui terme la toate 
celelalte termene de prescripție din codul de 
procedură fiscală, precum și la regimul juridic general 
a obligațiilor fiscale definite de Codul fiscal si care, 
sunt, de regulă, obligații fiscale anuale pentru care 
termenul de referință este de 1 ianuarie, cum la fel tot 
această dată ar trebui să fie de referință pentru 
celelalte obligații fiscale cu perioadă 
lunară/trimestrială. 

Art. 129 alin. 
(3) 

Art. 129 – Refacerea inspecției 
fiscale 

„(3) Refacerea inspecţiei fiscale şi 

Art. 129 – Refacerea inspecției 
fiscale 

„(3) Refacerea inspecţiei fiscale şi 

Ipoteza e următoarea : 

• Inspecția fiscala (desfășurata in 2016) vizează 
perioada 2013 



 

emiterea noului act administrativ-
fiscal sunt posibile chiar dacă 
pentru perioadele şi obligaţiile 
fiscale vizate de refacere s-a anulat 
rezerva verificării ulterioare potrivit 
art. 94 alin. (3).” 

emiterea noului act administrativ-
fiscal sunt posibile chiar dacă pentru 
perioadele şi obligaţiile fiscale vizate 
de refacere s-a anulat rezerva 
verificării ulterioare potrivit art. 94 
alin. (3), cu excepția situației în care 
rezerva verificării ulterioare s-a 
anulat în condițiile în care refacerea 
inspecției fiscale a început după 
expirarea termenului legal de 
punere în executare a soluției de 
desființare, potrivit art. 279 alin. 4.” 

• in soluționarea Contestației fiscale – in anul 2016, 
se pronunță o Deciziei de desființare a Deciziei de 
impunere (cu consecința refacerii inspecției 
fiscale)  

• In schimb, deși termenul legal pentru a se 
proceda la demararea refacerii inspecției fiscale 
este de 60/30 zile (conform art. 279 alin. 4 CPF), 
organul fiscal începe inspecția după 4 ani (in anul 
2020).  

În aceasta situație, daca s-ar considera că organul 
fiscal poate demara refacerea după expirarea 
termenului de prescripție, ar însemna ca organul fiscal 
poate sa stea in pasivitate, fără nicio consecință. 

Ca atare, am considerat că este necesară completarea 
acestei dispoziții legale pentru a se corela cu 
modificările propuse la art. 49, în vederea eliminării 
situațiilor în care organul fiscal profită de propria 
culpă pentru a impune obligații fiscale principale și 
accesorii pentru obligații fiscale pentru care s-a 
împlinit termenul de prescripție. 

Art. 1371 alin. 
(2) 

Art. 1371. – Rezultatele controlului 
antifraudă  

 „(2) Procesul-verbal/actul de 
control prevăzut la alin. (1) 
constituie mijloc de probă în sensul 
prevederilor art. 55, inclusiv în 
situația în care în conținutul său 
sunt prezentate consecințele fiscale 
ale neregulilor constatate.” 

Art. 1371. – Rezultatele controlului 
antifraudă  

„(2) Procesul-verbal/actul de 
control prevăzut la alin. (1) 
constituie mijloc de probă în sensul 
art. 55.” 

Pe de altă parte, mențiunea ”inclusiv în situația în care 
în conținutul său sunt prezentate consecințele fiscale 
ale neregulilor constatate” agravează chiar situația 
contribuabilului, astfel cum este în prezent 
reglementată, în condițiile în care legitimează, contra 
legii, introducerea consecințelor fiscale în cadrul 
procesului-verbal, fără a recunoaște caracterul de act 
administrativ fiscal al procesului –verbal. 

Art. 193 alin. 
(18) 

Art. 193. – Garanți 

„(18) Pe parcursul derulării 

Art. 193. – Garanți 

„(18) Pe parcursul derulării eșalonării 

Actul prin care se aprobă sau respinge solicitarea 
privind înlocuirea sau redimensionarea garanției ar 



 

eșalonării la plată, garanția se 
poate înlocui sau redimensiona în 
funcție de valoarea ratelor rămase 
de achitat, la cererea temeinic 
justificată a debitorului. În urma 
analizării celor solicitate de debitor, 
organul fiscal poate aproba sau 
respinge solicitarea privind 
înlocuirea sau redimensionarea 
garanției.” 

la plată, garanția se poate înlocui 
sau redimensiona în funcție de 
valoarea ratelor rămase de achitat, 
la cererea temeinic justificată a 
debitorului. În urma analizării celor 
solicitate de debitor, organul fiscal 
poate aproba sau respinge 
solicitarea privind înlocuirea sau 
redimensionarea garanției, în toate 
cazurile prin act administrativ-
fiscal.” 

trebui calificat în mod expres ca fiind act administrativ 
fiscal. 

Art. 268 Art. 268 – Posibilitatea de 
contestare 
 

(4)Pot fi contestate în condiţiile 
alin. (3) şi deciziile de nemodificare 
a bazei de impozitare prin care nu 
sunt stabilite creanţe fiscale. 

Art. 268 se modifică după cum 
urmează 

”(4) Pot fi contestate în condiţiile 
alin. (1) și actele administrativ 
fiscale emise în condițiile art. 118 
alin. (8) pentru aducerea la 
indeplinire a masurilor dispuse in 
urma inspectiei fiscale, precum și în 
condițiile alin. (3) și deciziile de 
nemodificare a bazei de impozitare 
prin care nu sunt stabilite creanţe 
fiscale”. 

Ar transa problematica includerii dispoziției de 
măsuri in categoria actelor administrative fiscale 
susceptibile a fi contestate in condițiile Codului de 
procedură fiscală; de cele mai multe ori în practică, 
dispozițiile de măsuri nu se rezumă doar la instituirea 
unor măsuri de natură administrativ-contabilă, ci 
dispun obligarea la depunerea de declaratii 
rectificative ce modifică baza de impozitare și care au 
ca efect nașterea de obligații fiscale suplimentare. În 
substanță, aceste dispoziții de măsuri emise în baza 
unui raport de inspecție fiscală reprezintă veritabile 
acte administrative fiscale. Contestarea acestor 
dispoziții potrivit legii contenciosului administrativ a 
condus, în practică, la complicarea spețelor, cu 
instituirea de termene de contestare diferite (30 vs 
45 zile), precum și organe de soluționare competente 
diferite, chiar dacă derivă din aceeași inspecție fiscală 
în baza căreia a fost emisă decizia de impunere; acest 
regim juridic diferit a condus la soluții de disjungere a 
contestațiilor, inadmisibilități etc și, în esență, 
transmiterea contestațiilor care vizau aceeasi 



 

problematică spre soluționarea de către două organe 
de soluționare diferite. 
 

Modificarea propusă ar fi de natură să clarifice natura 
dispozițiilor de măsuri în sfera actelor administrative 
fiscale, care ar fi contestate împreună cu operațiunilor 
administrative și actele de impunere corespunzătoare 
emise în urma unei inspecții fiscale, asigurând astfel o 
bună, predictibilă și justă administrare a cauzelor în 
fază administrativă și, apoi, judecătorească. Aceasta 
ar trebui însoțită și de modificarea Ordinului ANAF nr. 
3833/2015 și eliminarea mențiunii potrivit căreia "6.În 
conformitate cu prevederile Legii contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, împotriva prezentului act 
administrativ fiscal se poate formula contestaţie." 

Art. 277 Art. 277: Suspendarea procedurii 
de soluţionare a contestaţiei pe 
cale administrativă 
 
(1)Organul de soluţionare 
competent poate suspenda, prin 
decizie motivată, soluţionarea 
cauzei atunci când: 
a)organul care a efectuat 
activitatea de control a sesizat 
organele în drept cu privire la 
existenţa indiciilor săvârşirii unei 
infracţiuni în legătură cu mijloacele 
de probă privind stabilirea bazei de 
impozitare şi a cărei constatare ar 
avea o înrâurire hotărâtoare 

La alin. 1 al art. 277 se introduce o 
nouă literă, c):  
 
”Art 277 : Suspendarea procedurii 
de soluţionare a contestaţiei pe 
cale administrativă 

 
(1)Organul de soluţionare 
competent poate suspenda, prin 
decizie motivată, soluţionarea 
cauzei atunci când: 

 
a)organul care a efectuat activitatea 
de control a sesizat organele în drept 
cu privire la existenţa indiciilor 
săvârşirii unei infracţiuni în legătură 

În prezent, nu există o dispoziție legală care să 
reglementeze posibilitatea suspendării soluționării 
contestatiei fiscale până la finalizarea procedurilor 
amiabile demarate de contribuabili, acestia avand 
doar posibilitatea sa opteze pentru unul dintre cele 
două instrumente alternative sau sa le demareze in 
paralel cu litigiile. 



 

asupra soluţiei ce urmează să fie 
dată în procedură administrativă; 
b)soluţionarea cauzei depinde, în 
tot sau în parte, de existenţa ori 
inexistenţa unui drept care face 
obiectul unei alte judecăţi. 

(2)La cererea contestatorului, 
organul de soluţionare competent 
suspendă procedura şi stabileşte 
termenul până la care aceasta se 
suspendă. Termenul de suspendare 
nu poate fi mai mare de 6 luni de la 
data acordării. Suspendarea poate 
fi solicitată o singură dată. 

cu mijloacele de probă privind 
stabilirea bazei de impozitare şi a 
cărei constatare ar avea o înrâurire 
hotărâtoare asupra soluţiei ce 
urmează să fie dată în procedură 
administrativă; 
b)soluţionarea cauzei depinde, în tot 
sau în parte, de existenţa ori 
inexistenţa unui drept care face 
obiectul unei alte judecăţi. 
c) a fost demarată de către 
persoana afectată una dintre 
procedurile prevăzute la art. 283 
ind. 1 alin. 1. 
(2)La cererea contestatorului, 
organul de soluţionare competent 
suspendă procedura şi stabileşte 
termenul până la care aceasta se 
suspendă. Termenul de suspendare 
nu poate fi mai mare de 6 luni de la 
data acordării. Suspendarea poate fi 
solicitată o singură dată. Termenul 
de 6 luni nu operează în situaţia 
prevăzută la alin. (1) lit. c). În acest 
caz, soluționarea contestației se 
reia în termen de 30 zile după data 
finalizării definitive a procedurii sau 
de la data la care contribuabilul 
anunță organele fiscale că renunță 
în mod irevocabil la derularea 
acesteia”. 

Art. 279    Art. 279 alin.4 
 

    Alin. 4 al art. 279 se modifică 
după cum urmează: 

Pentru alinierea și coroborarea cu art. 281alin. 3 
potrivit căruia încheierea noului act administrativ 



 

 (4) Soluţia de desfiinţare este pusă 
în executare în termen de 60 de zile 
de la data comunicării deciziei în 
cazul contribuabililor mari şi mijlocii 
şi în termen de 30 zile în cazul 
celorlalţi contribuabili, iar noul act 
administrativ fiscal emis vizează 
strict aceeaşi perioadă şi acelaşi 
obiect al contestaţiei pentru care s-
a pronunţat soluţia de desfiinţare. 

 

”(4) Soluţia de desfiinţare este pusă 
în executare, iar noul act 
administrative fiscal se încheie  în 
termen de 60 de zile de la data 
comunicării deciziei în cazul 
contribuabililor mari şi mijlocii şi în 
termen de 30 zile în cazul celorlalţi 
contribuabili, iar noul act 
administrativ fiscal emis vizează 
strict aceeaşi perioadă şi acelaşi 
obiect al contestaţiei pentru care s-a 
pronunţat soluţia de desfiinţare”. 

fiscal ca urmare a soluţiei de desfiinţare emise în 
procedura de soluţionare a contestaţiei se face în 
termen de 60 de zile în cazul contribuabililor mari şi 
mijlocii şi în termen de 30 zile în cazul celorlalţi 
contribuabili, de la data aducerii la cunoştinţa 
organului fiscal a deciziei de desfiinţare. 

 

Art. 283 ind 
16 

Art. 28316 : Interacţiunea cu 
procedurile şi derogările naţionale 
 
 

(1)Persoana afectată poate recurge 
la procedurile prevăzute de 
prezentul capitol, chiar dacă decizia 
de impunere care a generat 
chestiunea litigioasă a rămas 
definitivă în sistemul căilor 
naţionale de atac. 

La art  28316 se adaugă aliniatul 11: 

 
”(1)Persoana afectată poate recurge 
la procedurile prevăzute de prezentul 
capitol, chiar dacă decizia de 
impunere care a generat chestiunea 
litigioasă a rămas definitivă în 
sistemul căilor naţionale de atac. 
(1 ^1) La cererea persoanei afectate 
care a apelat la oricare dintre 
procedurile prevăzute la art. 283 
ind. 1 alin. 1, instanța de contencios 
administrativ fiscal învestită cu o 
acțiune în anularea deciziei de 
impunere sau a actului 
administrativ fiscal care a generat 
chestiunea litigioasă, poate dispune 
suspendarea judecății până la 
soluționarea definitivă a acestor 

În prezent, nu există o dispoziție legală care să 
reglementeze posibilitatea suspendării soluționării 
procedurilor judiciare naționale până la finalizarea 
procedurilor amiabile, contribuabilii fiind astfel 
obligați să aleagă unul dintre cele două instrumente 
alternative. O astfel de soluție ar răspunde și 
abordărilor practice ale ANAF care, dacă procedura 
amiabilă este derulată în paralel cu litigiul fiscal, nu 
procedează la soluționarea cererilor de MAP întrucât 
hotărârea instanțelor de judecată este obligatorie 
pentru organele fiscale. O astfel de soluție ar permite 
stoparea procedurilor litigioase și derularea MAP 
inainte . Asemenea soluții legislative sunt uzuale si în 
alte state - e.g. Italia si Olanda - si ar asigura o buna 
corelare dintre diversele proceduri si evita 
paralelismele si eventualele efecte nefaste care pot sa 
apara intre cele doua. 



 

proceduri sau până la renunțarea de 
către contribuabil irevocabil la 
derularea lor, prin cererea adresată 
tuturor autorităților competente 
implicate în derularea acestora. 
Reluarea judecății se face prin 
cererea contribuabilului adresată 
instanței de judecată în care 
prezintă probele care atestă 
încetarea cauzei de suspendare” 

Art. 347 
Art. 347. - Dispoziții privind 
termenele 

(1) Termenele în curs la data 
intrării în vigoare a prezentului cod 
se calculează după normele legale 
în vigoare la data când au început 
să curgă. 

(2) Cauzele de întrerupere sau 
suspendare a termenului de 
prescripție se supun legii în vigoare 
la data la care acestea au 
intervenit. 

În art.347 se introduce alin.11:  

Art. 347. - Dispoziții privind 
termenele 

(1) Termenele în curs la data intrării 
în vigoare a prezentului cod se 
calculează după normele legale în 
vigoare la data când au început să 
curgă. 

(1)1 Prin termene în curs la data 
intrării în vigoare a prezentului cod 
se înțelege inclusiv termenele care 
au început să curgă și care nu sunt 
împlinite la data de 1 ianuarie 
2016. 

(2) Cauzele de întrerupere sau 
suspendare a termenului de 
prescripție se supun legii în vigoare la 
data la care acestea au intervenit. 

Având în vedere că există intepretări diferite cu privire 
la modalitatea de calcul a termenului de prescripție a 
dreptului de stabilire a organului fiscal aferent anului 
2015, considerăm necesară includerea alin. (1)1 în art. 
347 din CPF pentru a nu da naștere unei interpretări și 
aplicări distincte a acestui text de lege. 

 


