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În acest număr:  

Proiecte de ordonanțe privind modificarea Codului Fiscal și a 

Codului de Procedură Fiscală 
 

Proiect de ordonanță pentru completarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația 

operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat 
electronice fiscale  
 

Conform datelor prezentate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, se 

previzionează publicarea a două ordonanțe de urgență prin care vor fi operate 

modificări legislative, pe de o parte la nivelul Codului Fiscal și pe de altă parte, la 

nivelul Codului de Procedură Fiscală.  

 

În plus, și Ordonanța de urgență 28/1999 se preconizează a fi modificată. 

 

Astfel, în data de 14 august 2019 au fost publicate trei proiecte după cum 

urmează:   

 proiectul de Ordonanța pentru modificarea Ordonanței de Urgență a 

Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza 

aparate de marcat electronice fiscale; 

 proiectul de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii 

nr. 227/2015; 

 proiect de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii 

nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală.  

 

În proiectul celor două ordonanțe de urgență care vor produce modificări în cele 

două Coduri, Fiscal și de Procedură Fiscală, data de intrare în vigoare a acestor  

acte normative, ar fi, in general, 1 ianuarie 2020. 
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Proiect de Ordonanță a Guvernului pentru completarea 
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind 

obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de 

marcat electronice fiscale 

Proiectul propune definirea conceptului de „bacșiș” și obligația evidențierii 

acestuia pe bonul fiscal de către contribuabilii care desfășoară activitate în 

domeniul restaurantelor, a barurilor și a altor activități de servire a 

băuturilor. Pentru contribuabilii care desfășoară alte activități economice, 

proiectul prevede un drept de opțiune cu privire la bacșiș.  

Sumele provenite din bacșiș vor fi distribuite integral salariaților, fiind impozitate 

conform prevederilor din Titlul IV – Impozit pe venit. 
 

Proiect de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal 

Proiectul propune modificări în următoarele arii: 

1. Dispoziții generale - propuneri de modificare a Titlului I 

 Modificarea definiției privind „locul conducerii efective” și introducerea unor 

condiții pentru determinarea acestuia; 

 Modificarea definiției conceptului „rezident” și stabilirea unor reguli generale 

aplicabile persoanelor juridice care au locul de exercitare a conducerii 

efective în România; 

 Clarificarea obligațiilor fiscale ale unei persoane fizice rezidente în România, 

aplicabile de la 1 ianuarie 2020; 

 Clarificarea definiției privind „persoanele afiliate” (Art. 7, pct. 26, litera d.) 

– definiția afilierii dintre două persoane juridice. 

 

2. Impozit pe profit - propuneri de modificare a Titlului II 

 Clarificări în ceea ce privește profitul reinvestit, mai exact clarificări privind 

limita impozitului pe profit în care se poate beneficia de scutire pentru 

investițiile respective; 

 Repartizarea la rezerve a profitului reinvestit se propune a fi efectuată la 

sfârșitul exercițiului financiar sau în cursul anului următor; 

 Excluderea de la aplicarea dispozițiilor referitoare la limitarea deductibilității 

pierderilor din vânzarea de creanțe, a cesiunii titlurilor de valoare; 

 Posibilitatea de recuperare a sumei deduse din impozitul pe profit în 

perioade fiscale precedente/același an fiscal, în cazul restituirii de către 

beneficiarul sponsorizării/burse private/mecenat a sumelor acordate cu titlu 

de sponsorizare/mecenat/bursă privată; 

 Completări în ceea ce privește calculul rezultatului fiscal pentru cei care 

aplică reglementări contabile conforme cu Standardele Internaționale de 

Contabilitate Financiară. Completările se referă, printre altele, la cheltuielile 

cu amortizarea, la cheltuielile cu dobânzile și la scutirea privind profitul 

reinvestit; 

 Pierderile fiscale înregistrate de microîntreprinderi care au fost plătitoare de 

impozit pe profit pot fi preluate de absorbantul (plătitor de impozit pe 

profit) care a preluat microîntreprinderea în cadrul unei operațiuni de 

reorganizare;  

 Completarea cadrului legal cu privire la documentele justificative necesare 

acordării creditului fiscal. 

Introducerea conceptului de grup fiscal („consolidare fiscală”) pentru 

impozitul pe profit 

Printre cele mai importante aspecte pentru constituirea grupului fiscal, 

menționăm: 
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 Menținerea pe o perioadă de minim 5 ani; 

 Drepturile de participare/vot în comun să fie de min. 75% (în anumite 

condiții); 

 Nu sunt incluse microîntreprinderile si nici contribuabilii care datorează 

impozit pentru activități specifice; 

 Membrii trebuie să aplice același sistem de plată a impozitului pe profit; 

 Consolidarea să fie efectuată pe verticală și/sau orizontală; 

 Fiecare membru pregătește propriul calcul individual de impozit pe profit, 

dar Declarația 101 este transmisă de către persoana juridică desemnată 

responsabilă; 

 Fiecare membru are obligația să întocmească dosarul prețurilor de transfer 

care va cuprinde atât tranzacțiile desfășurate cu membrii grupului fiscal, 

precum și cu entitățile afiliate din afara grupului fiscal, iar dosarele astfel 

întocmite de fiecare membru al grupului fiscal vor fi prezentate de către 

persoana juridică responsabilă. 

 

3. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor - propuneri de modificare 

a Titlului III  

Conform proiectului, s-a propus abrogarea prevederilor referitoare la aplicarea 

cotei de 1% pentru persoanele juridice nou-înființate.  

O altă modificare propusă constă în scăderea din baza impozabilă a veniturilor 

din dividende și includerea diferențelor favorabile de curs valutar ca elemente 

similare veniturilor in primul trimestru pentru care se datorează impozit pe 

profit de către contribuabilii care ies din sistemul de impunere în cursul anului 

fiscal. 

 

4. Impozitul pe venit și Contribuții sociale obligatorii - modificări privind 

Titlurile IV și V   

 Sunt aduse clarificări cu privire la momentul dobândirii rezidenței fiscale în 

România pentru persoanele fizice nerezidente care îndeplinesc condițiile de 

rezidență fiscală, aplicabile de la 1 ianuarie 2020;  

 Contravaloarea serviciilor turistice și/sau tratament, inclusiv transportul, 

acordate de angajatori pentru salariații proprii și membrii de familie ai 

acestora, conform contractului individual de muncă, va fi neimpozabilă și 

nu se vor datora contribuții sociale, în limita unui câștig salarial mediu brut 

pe țară pe an, începând cu 1 ianuarie 2020; 

 Se extinde tratamentul fiscal favorabil aplicabil utilizării vehiculelor în scop 

personal și în cazul celor aflate în patrimoniul persoanelor juridice care 

aplică regimul de impozitare al microîntreprinderilor și impozitul specific 

unor activități; 

 Apar noi obligații de calcul, reținere, plată și declarare ale impozitului pe 

venit și contribuțiilor sociale aferente avantajelor în bani sau în natură 

primite de la terți (inclusiv de la entități nerezidente); 

 Veniturile din cedarea folosinței bunurilor vor cuprinde un nou tip de venit, 

din închirierea în scop turistic a camerelor aflate în locuințe proprietate 

personală. Sunt stabilite criteriile care sunt luate în considerare la 

determinarea normelor de venit aplicabile acestora și regulile specifice de 

impozitare, aplicabile de la 1 ianuarie 2020; 

 Se modifică: 

 termenul de depunere al declarației unice și de plată a impozitului 

pe venit și a contribuțiilor sociale de la 15 martie la 25 mai, 

începând cu obligațiile declarative ale anului 2020. 

 termenul de transmitere către contribuabili a informațiilor privind 

totalul câștigurilor/pierderilor și de depunere a declarației 

informative (formularul 205) de către intermediari/anumiți plătitori 

de venituri cu reținere la sursă de la 31 ianuarie la ultima zi a lunii 

februarie;  

 Se clarifică definiția veniturilor din România din transferul titlurilor de 

valoare, aplicabilă de la 1 ianuarie 2020; 
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 Reducerile comerciale de preț sunt introduse în categoria veniturilor din 

premii neimpozabile; 

 Sunt clarificate procedura de evitare a dublei impuneri prin metoda 

creditului fiscal/scutirii și tipul de documente justificative necesare 

contribuabilului; 

 Este eliminată sintagma „în baza contractului individual de muncă” în cazul 

facilităților fiscale aferente veniturilor salariale obținute de persoane fizice 

de la angajatori care activează în domeniul construcțiilor, începând cu 

veniturile salariale aferente lunii septembrie 2019; 

 

5. Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți și 

impozitul pe reprezentanțele firmelor străine înființate în România -

propuneri de modificare a Titlului VI   

În cuprinsul proiectului au fost propuse mai multe modificări, printre care: 

 Înlocuirea sintagmei „persoană juridică română” cu „rezident”; 

 Introducerea unui nou formular „Chestionarul pentru stabilirea rezidenței 

fiscale a persoanei juridice străine cu locul conducerii efective în România”; 

 Termenul de depunere al anumitor declarații, printre care și declarația 

informativă D 207 va fi ultima zi a lunii februarie, inclusiv a anului curent 

pentru anul fiscal expirat. 

 

6. Taxa pe valoarea adăugată - propuneri de modificare a Titlului VII 

Din perspectiva TVA-ului, cea mai importantă propunere o reprezintă 

introducerea unei noi litere, l), la articolul 331 alineatul (2). Mai precis, similar 

cu livrarea de energie electrică, în proiect se propune extinderea aplicării 

taxării inverse și pentru livrarea de gaze naturale către un comerciant 

persoană impozabilă, stabilit în România. Condițiile pentru aplicarea taxării 

inverse sunt similare cu cele prevăzute în cazul livrării de energie electrică.  

7. Accize și alte taxe speciale - propuneri de modificare a Titlului VIII  

În materie de accize, sunt propuse cele mai importante modificări vizează: 

 Actualizarea raportării la legislația europeană și națională în vigoare;  

 Mărirea accizei la țigarete; 

 Introducerea unor noi reguli/clarificări privind momentul exigibilității taxei 

sau a unor excepții privind obligativitatea de a depune declarația de accize; 

 Modificarea autorității desemnate pentru autorizarea antrepozitelor fiscale, 

destinatarilor înregistrați, precum și a importatorilor autorizați în cazul 

operatorilor economici mari contribuabili; 

 Introducerea excepției pentru antrepozitarii autorizați de la îndeplinirea 

condițiilor art. 367 (1) lit. a), b) și l) pentru locurile autorizate ca 

antrepozite fiscale de depozitare a stocurilor de urgență.   

 

8. Impozite și taxe locale - propuneri de modificare a Titlului IX 

Conform proiectului, au fost propuse modificări cu privire la depunerea 

rapoartelor de evaluare, valoarea de impozitare a clădirilor în situația în care 

în documentele care atestă proprietatea nu este menționată valoarea, și a 

acordării bonificațiilor pentru plățile anticipate. 

 

Principalele modificări ce vor fi aduse Codului de Procedură 

Fiscală  

Conform datelor prezentate pe site-ul Ministerului Finanțelor publice, modificările 

vizează, în esență: 

 motivele de nulitate a actelor administrativ-fiscale; 

 trecerea competenței de soluționare a contestațiilor fiscale, de la ANAF la 

MFP; 

 reglementarea posibilității efectuării reverificării și la cererea 

contribuabilului; 
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 reglementarea posibilității de reexaminare a deciziei de soluționare a 

contestației; 

 penalitățile de nedeclarare ori declarare incorectă a unor obligații fiscale 

principale. 

Astfel, în privința ilegalității actelor administrativ-fiscale, legiuitorul intenționează 

să suplimenteze motivele de nulitate ce pot afecta acest tip de acte 

administrative. În acest sens, spre exemplificare: 

 neprezentarea argumentelor pentru care nu a fost luată în considerare 

opinia prealabilă, emisă în scris, sau soluția adoptată de organul fiscal ori 

instanța de judecată, deși o astfel de opinie/soluție a fost prezentată de 

contribuabil anterior emiterii actului administrativ-fiscal; 

 nerespectarea de către organul fiscal a considerentelor deciziei de 

soluționare a contestației în cazul emiterii unui nou act administrativ-fiscal, 

decizie prin care s-a desființat, total sau parțial, actul administrativ atacat 

întrucât, din documentele existente la dosar, nu s-a putut stabili situația de 

fapt; 

 emiterea raportului de inspecție fiscală și a deciziei de impunere ori a 

deciziei de nemodificare a bazei de impunere de către organul fiscal, fără ca 

inspecția fiscală să fi fost reluată în conformitate cu prescripțiile legale. 

De asemenea, legiuitorul introduce un nou caz de suspendare legală a 

inspecției fiscale, respectiv atunci când documentele contabile ale 

contribuabilului au fost ridicate de organele de urmărire penală ori există o 

procedură judiciară în desfășurare în momentul efectuării inspecției fiscale în 

legătură cu mijloacele de probă privind stabilirea bazei de impozitare. 

În acest caz, inspecția fiscală va fi reluată după data finalizării procedurii 

judiciare, data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești sau data la care 

organul fiscal va avea acces la documentele relevante ale contribuabilului. 

Termenul de 6 luni, prevăzut de legiuitor ca durată maximă a 

suspendării, nu este incident cu privire la acest caz de suspendare, 

suspendarea pentru acest motiv putând subzista pentru mai mult timp.  

În termen de cel mult 10 zile de la data încetării cazului de suspendare sau, 

după caz, de la împlinirea duratei maximale pentru care poate opera 

suspendarea, organul fiscal trebuie să înștiințeze contribuabilul/plătitorul despre 

aceasta și să stabilească data  la care va fi reluată inspecția fiscală. 

Se instituie dreptul contribuabilului/plătitorului de a fi informat cu privire 

la mijloacele de probă obținute de organul fiscal în urma acțiunilor derulate și 

care au determinat suspendarea inspecției fiscale. În același timp, acest drept 

poate comporta limitări justificate de interesul general. 

De asemenea, obligația de a preciza, în raportul de inspecție fiscală, atât 

constatările organului de inspecție fiscală din punct de vedere faptic și legal, cât 

și consecințele lor fiscale, este înlăturată în cazul constatării săvârșirii unor 

fapte prevăzute de legea penală în legătură cu mijloacele de probă privind 

stabilirea bazei de impozitare care fac obiectul inspecției fiscale. 

Cu privire la obiectul contestației fiscale, se remarcă extinderea  acestuia, în 

sensul că vor putea fi contestate, alături de sumele și măsurile stabilite și 

înscrise de organul fiscal în titlul de creanță ori în actul administrativ fiscal 

atacat, și sumele și măsurile nestabilite de către organul fiscal, deși 

exista obligația stabilirii acestora. 

În materia competenței de soluționare a contestațiilor, se aduc 

amendamente majore. Astfel: 

 contestațiile formulate împotriva actelor administrativ-fiscale emise de un 

organ fiscal central vor fi soluționate de structurile specializate din cadrul 

Ministerului Finanțelor Publice; 

 contestațiile formulate împotriva actelor administrativ-fiscale emise de un 

organ fiscal local vor fi soluționate de către aceste organe fiscale; 
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 contestațiile formulate împotriva actelor administrativ-fiscale emise de alte 

autorități publice (în afară de cele centrale și locale) vor fi soluționate 

de respectivele autorități publice. 

De asemenea, se instituie obligația organului de soluționare a contestației 

fiscale de a asigura accesul contestatorului la toate probele ce au 

legătură cu soluționarea contestației fiscale. 

În legătură cu penalitățile de nedeclarare, se intenționează eliminarea 

condiției solicitării exprese a contribuabilului/plătitorului în vederea obținerii 

reducerii de 75% în cazurile prevăzute de lege. În consecință, reducerea 

penalității va opera automat, fără a fi necesară o cerere din partea 

contribuabilului. 

În plus, nemenționarea aplicării penalității de nedeclarare în cuprinsul raportului 

de inspecție fiscală atrage decăderea organului fiscal din dreptul de a mai 

aplica penalitatea prin alte acte administrative subsecvente sau 

accesorii. 

Dreptul de a pretinde dobânzi aferente sumelor de restituit ori de rambursat de 

la buget va fi supus unui termen de prescripție de 5 ani, care începe să curgă de 

la unul din momentele prevăzute în acest sens de legiuitor. 

În materia deciziilor de soluționare a contestațiilor, s-a reglementat 

posibilitatea organului de soluționare de a reexamina, în anumite cazuri 

prevăzute expres de lege, decizia emisă în soluționarea contestației, la cererea 

contribuabilului/plătitorului.  

În concret, o atare posibilitate există atunci când: 

 organul competent să soluționeze contestația a omis anumite dispoziții 

legale a căror aplicare ar fi condus la adoptarea unei soluții fundamental 

diferite;  

 ulterior emiterii deciziei de soluționare, Comisia fiscală centrală emite o 

decizie prin care se oferă o altă interpretare dispozițiilor legale relevante; 

 anterior sau ulterior emiterii deciziei de soluționare, Curtea de Justiție a 

Uniunii Europene adoptă o hotărâre contrară deciziei de soluționare; 

 anterior sau ulterior emiterii deciziei de soluționare a contestației, Înalta 

Curte de Casație și Justiție adoptă o hotărâre pentru dezlegarea unei 

chestiuni de drept sau se pronunță asupra unui recurs în interesul legii, 

oferind o interpretare diferită de cea expusă în decizia de soluționare a 

contestației. 

În privința reverificării anumitor obligații fiscale pentru o anumită perioadă 

impozabilă, conducătorul organului de inspecție fiscală o va putea dispune, la 

cererea organului de inspecție fiscală desemnat să efectueze 

inspecția sau a contribuabilului. Astfel, se consacră expres posibilitatea 

contribuabilului de a face o solicitare de reverificare, întemeiată pe 

descoperirea unor date suplimentare, ulterior finalizării inspecției, de natură 

a influența rezultatele inspecției finalizate. 

Pentru mai multe detalii, vă rugăm nu ezitați să ne contactați. 
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