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În acest număr:
Noua Metodologie de calcul a contribuțiilor, taxelor,
penalităților și a altor sume datorate la Fondul pentru mediu
a intrat în vigoare
În data de 29 decembrie 2016 o nouă Metodologie de calcul a contribuțiilor,
taxelor, penalităților și a altor taxe datorate la Fondul pentru mediu („Noua
Metodologie”) a fost publicată în Monitorul Oficial al României, intrând în vigoare
în aceeași zi. Noua Metodologie a fost aprobată prin Ordinul ministrului mediului,
apelor și pădurilor nr. 2413/2016 privind modificarea Ordinului nr. 578/2006 și a
fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1064/2016

Prorogarea termenelor de aplicare a unor impozite din
domeniul energiei electrice și a unor resurse minerale
Ordonanța de urgență nr. 99/2016 publicată in Monitorul Oficial nr.
1035/22.12.2016 modifică termenele de aplicare a impozitelor din domeniul
energiei electrice și a unor resurse minerale stabilite prin Ordonanțele nr. 5, 6 și
7/2013 emise de Guvernul României.

Modificări ale Codului Fiscal
Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal a fost modificată și completată potrivit
Ordonanței de urgență nr. 3/2017 publicată în Monitorul Oficial nr. 16/
06.01.2017.
Ordonanța de urgență nr. 3/2017 aduce modificări titlurilor II „Impozit pe profit”,
III „Impozit pe veniturile microîntreprinderilor”, IV „Impozit pe venit” și V
„Contribuții sociale obligatorii”.

Lege privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru
modificarea și completarea unor acte normative
Hotărârea pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe
țară garantat în plată
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Noua Metodologie de calcul a contribuțiilor, taxelor,
penalităților și a altor sume datorate la Fondul pentru Mediu
a intrat în vigoare
Ce schimbă Noua Metodologie?
Cel mai important, Noua Metodologie detaliază situațiile în care se aplică noile
contribuții introduse în iunie 2016 precum și procedurile aferente, și
completează, încercând a clarifica, condițiile care trebuie întrunite pentru a
îndeplini în mod individual obiectivele de valorificare a deșeurilor de ambalaje.
De asemenea, o schimbare față de vechea metodologie, în Noua Metodologie se
detaliază metoda de calcul a penalităților datorate pentru neîndeplinirea
obligației de restituire anuală a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră și
a sumelor datorate pentru neîndeplinirea cotei anuale de achiziție a certificatelor
verzi, precum și procedurile aferente. Alte modificări (în principal în scop de
clarificare) vizează contribuțiile aferente substanțelor periculoase pentru mediu,
anvelopelor uzate, uleiurilor uzate și neîndeplinirii de către unitățile
administrativ-teritoriale a obiectivului de reducere a cantităților de deșeuri
municipale eliminate prin depozitare.
Noutățile introduse de către Noua Metodologie includ, printre altele:
În ceea ce privește contribuția aferentă veniturilor realizate din vânzarea
bunurilor destinate dezmembrării:
 a fost eliminată contribuția de 3% din veniturile realizate din vânzarea
bunurilor destinate dezmembrării.
În ceea ce privește contribuția aferentă depozitării deșeurilor:
 taxa pentru depozitarea deșeurilor valorificabile datorată de către
operatorii economici utilizatori de terenuri noi pentru depozitare se va mai
declara și plăti doar pentru depozitările realizate până la data de 31
decembrie 2016.
 începând cu 1 ianuarie 2017, taxa se va datora de către proprietarii/
administratorii de depozite (fie noi sau nu noi) pentru deșeuri inerte și
nepericuloase iar baza de calcul a taxei o reprezintă cantitățile de deșeuri
inerte și cantitățile de deșeuri nepericuloase, încredințate de către terți în
vederea eliminării finale prin depozitare.
În ceea ce privește contribuția aferentă deșeurilor de ambalaje datorată de
operatorii responsabili (nu de către operatori autorizați pentru preluarea
responsabilității - OTR-uri):
1. Indicarea condițiilor care trebuie îndeplinite pentru folosirea deșeurilor de
ambalaje preluate de la terți (o posibilitate care a fost introdusă în iunie 2016
dar care nu a fost reflectată până acum în metodologia de calcul a taxelor și
contribuțiilor datorate la Fondul pentru mediu) pentru îndeplinirea în mod
individual (nu prin transfer de responsabilitate către OTR-uri) a obiectivelor
anuale de valorificare, în mod particular:
 un contract guvernat de Legea nr. 249/2015 trebuie încheiat cu operatori
colectori și valorificatori autorizați;
 contractul trebuie sa prevadă expres ca tranzacțiile sunt realizate în
scopul atingerii obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare cu
recuperare de energie ale operatorului responsabil;
 preluarea deșeurilor de ambalaje presupune o prestare de servicii
efectuată de către generatorii sau deținătorii de deșeuri, stații de sortare,
colectori autorizați care încredințează respectivele cantități de deșeuri de
ambalaje în scopul realizării obiectivelor anuale ale operatorilor
responsabili.
2. Situațiile obligatorii privind ambalajele și deșeurile de ambalaje care trebuie
întocmite de către operatorii care își îndeplinesc obiectivele în mod individual,
trebuie să conțină informații suplimentare celor cerute până acum, cum ar fi:
 data introducerii pe piața națională;
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data efectuării tranzacțiilor privind deșeurile de ambalaje rezultate din
activitatea proprie;
evidența trasabilității deșeurilor de ambalaje care să conțină informații
distincte pe fiecare tip de material de ambalaj: datele de identificare ale
generatorilor deșeurilor/ colectorilor/ ale stațiilor de sortare, datele de
identificare ale tuturor intermediarilor și ale valorificatorilor/deținătorilor
de instalații de incinerare cu recuperare de energie; cantitățile
tranzacționate, distinct pentru generatori/colectori/stații de sortare,
intermediari și valorificatori/deținători de instalații de incinerare cu
recuperare de energie, precum si data tranzacțiilor.

3. Detalierea și completarea condițiilor care trebuie îndeplinite pentru luarea în
considerare a cantităților deșeurilor de ambalaje ca fiind valorificate/
incinerate în instalații de incinerare cu recuperare de energie pentru
atingerea obiectivelor anuale, precum: (a) existența unei facturi aferenta
valorificării/ incinerării deșeului, întocmită pe baza documentelor care atestă
valorificarea; (b) deșeurile trebuie să fie supuse unei activități de prestare de
servicii de valorificare/reciclare, calitatea de prestator având-o valorificatorul/
deținătorul instalației de incinerare cu recuperare de energie (pentru
deșeurile proprii încredințate direct) sau entitatea care administrează
deșeurile, iar calitatea de beneficiar, operatorul responsabil; (c) includerea de
către colectori/valorificatori în contracte, în documente fiscale și în
documentele de transport a deșeurilor a următoarelor informații:
 dacă predarea deșeurilor este efectuată în scopul îndeplinirii obiectivelor
anuale;
 datele de identificare ale operatorului responsabil ale cărui obiective sunt
îndeplinite;
 în eventualitatea în care o cantitate de deșeuri este destinată îndeplinirii
obiectivelor anuale ale mai multor operatori, documentele fiscale și de
transport trebuie să indice cantitatea tranzacționată pentru fiecare
operator pe fiecare tip de ambalaj.
4. Trasabilitatea se realizează prin documente datate până pe data de 25
ianuarie a anului următor pentru anul anterior.
5. Contribuția de 2 lei/kg se va plăti numai în cazul neîndeplinirii obiectivelor
anuale de valorificare/reciclare corespunzătoare cantităților de ambalaje
introduse pe piața națională pentru care nu s-a predat responsabilitatea unor
operatori economici autorizați sau care nu au fost declarate în cadrul unor
contracte de preluare de responsabilitate
În ceea ce privește contribuțiile aferente deșeurilor de ambalaje și a anvelopelor
uzate datorate de OTR-uri
 clarificări asupra condițiilor în care se aplică contribuțiile, inclusiv
evidențele care trebuie deținute și condițiile care trebuie îndeplinite
pentru a nu plăti contribuțiile.
În ceea ce privește contribuțiile aferente deșeurilor de echipamente electrice și
electronice (DEEE) și deșeurilor de baterii și acumulatori, aplicabile atât
entităților care introduc astfel de produse pe piață, cât și, începând cu 1 ianuarie
2019, OTR-urilor
 clarificări ale condițiilor în care se aplică astfel de contribuții, inclusiv
situațiile care trebuie întocmite pentru a nu datora plata de contribuții,
principiile fiind în general similare celor aplicabile deșeurilor de ambalaje.
În 2017, declarațiile lunare aferente cantităților de echipamente electrice și
electronice, de baterii și acumulatori introduse pe piață trebuie depuse lunar la
AFM de către operatorii economici (nu de către OTR-uri) până la data de 25 a
lunii următoare pentru luna anterioară – prima declarație se depune până la 25
februarie 2017, aferentă lunii ianuarie 2017.
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Ce înseamnă acest lucru pentru dumneavoastră?
Recomandăm o analiză a proceselor interne și a procedurilor implementate în
legătură cu obligațiile care (pot) declanșa datorarea de contribuții și alte obligații
la Fondul pentru mediu, pentru a asigura respectarea cerințelor introduse prin
Noua Metodologie și limitarea expunerii. În acest context, este recomandată atât
atenție sporită precum și asistență de specialitate în domeniul juridic și fiscal,
întrucât Noua Metodologie nu este în totalitate clară cu privire la anumite
aspecte, în special cu privire la cerințele aplicabile pentru îndeplinirea în mod
individual a obiectivelor anuale de valorificare a deșeurilor de ambalaje.
Pentru mai multe detalii vă rugăm nu ezitați să ne contactați.
Silvia Axinescu
Managing Associate Reff & Associates
+40 21 207 54 28
maxinescu@reff-associates.ro
Ovidiu Balaceanu
Managing Associate Reff & Associates
+40 723 190 064
obalaceanu@reff-associates.ro
Mihai Petre
Senior Manager Tax
+40 21 2075 344
mipetre@deloittece.com
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Prorogarea termenelor de aplicare a unor impozite din
domeniul energiei electrice și a unor resurse minerale
Se prorogă până la data de 31 decembrie 2017 termenele de aplicare a:
 impozitului pe monopolul natural din sectorul energiei electrice și al
gazului natural, reglementat prin Ordonanța nr. 5/2013 emisă de
Guvernul României;
 impozitului pe veniturile din activitățile de exploatare a resurselor
naturale, altele decât gazele naturale, reglementat prin Ordonanța nr.
6/2013 emisă de Guvernul României;
 impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a
dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale, reglementat prin
Ordonanța nr. 7/2013 emisă de Guvernul României.
Pentru mai multe detalii vă rugăm nu ezitați să ne contactați.
Silviu Sandache
Director
+ 40 21 2075 319
ssandache@deloittece.com
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Modificări ale Codului Fiscal
Ordonanța de Urgență nr. 3/2017 prevede atât modificări, cât și completări
aduse Codului Fiscal, cele mai importante fiind sumarizate în cele ce urmează:
Titlul II Impozit pe profit
 A fost introdusă o nouă prevedere prin care contribuabilii care desfășoară
exclusiv activități de inovare, cercetare și dezvoltare (definite potrivit
legislației in materie), sunt scutiți de impozit pe profit în primii 10 ani de
activitate, iar cei deja înființați la data intrării în vigoare a ordonanței,
timp de 10 ani începând cu această dată.
 Aceasta scutire va opera sub condiția respectării reglementărilor în
domeniul ajutorului de stat.
Titlul III Impozit pe veniturile microîntreprinderilor
 OUG 3/2017 a modificat plafonul valoric maxim privind încadrarea unei
persoane juridice române ca microîntreprindere de la 100.000 euro la
500.000 euro.
 De asemenea, în cazul microîntreprinderilor care au salariați, indiferent de
numărul acestora, cota de impozitare aplicată va fi de 1%.
Titlul IV Impozitul pe venit
 Vor fi scutite de la plata impozitului pe venit persoanele fizice ce realizează
venituri din salarii sau venituri asimilate salariilor ca urmare a desfășurării
activității pe baza de contract individual de munca încheiat pe o perioadă
de 12 luni, cu persoane juridice române ce desfășoară activități sezoniere,
în industria HoReCa.
 Pot fi deduse la calculul impozitului pe salariu și serviciile medicale
furnizate sub formă de abonament, suportate de angajați, alături de
primele de asigurare voluntara de sănătate, în limita plafonului anual de
400 euro.
 Sunt aduse modificări cu privire la modul de calculul al impozitului pe
venitul obținut din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul
personal.
Titlul V Contribuții sociale obligatorii
 Sunt eliminate plafoanele stabilite la nivelul contribuțiilor de asigurări
sociale (datorate la nivel de angajat și angajator) precum și a contribuției
individuale de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din salarii,
veniturile din investiții și veniturile din alte surse;
 Contribuția de asigurări sociale de sănătate nu se mai datorează pentru
veniturile din investiții sau alte surse, dacă persoana fizică obține și alte
tipuri de venituri, cum ar fi salarii, venituri din activități independente sau
venituri din pensii.
Intrarea în vigoare
Modificările menționate mai sus în titlul II și III sunt aplicabile începând cu 6
ianuarie 2017, în timp ce modificările menționate în titlul IV și V sunt aplicabile
veniturilor obținute începând cu 1 februarie 2017.
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Lege privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru
modificarea și completarea unor acte normative
Conform Legii nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și
modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 15/
06.01.2017, au fost eliminate o serie de taxe percepute de instituțiile publice,
printre care și taxele consulare la oficiile consulare ale României în străinătate
sau taxele privind emiterea cazierului fiscal.
Intrarea în vigoare
Modificările menționate mai sus intră in vigoare începând cu 1 februarie 2017.

Hotărârea nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de bază
minim brut pe țară
Începând cu 1 februarie 2017, salariul de bază minim brut pe țară este de 1.450
lei lunar.
Pentru mai multe detalii vă rugăm nu ezitați să ne contactați.
Dan Badin
Partner
+40 21 2075 392
dbadin@deloittece.com
Daniel Petre
Director
+40 730 585 836
dpetre@deloittece.com
Radu Derscariu
Senior Manager
+40 21 222 16 61
rderscariu@deloittece.com
Andreea Geacu
Manager
+40 730 077 891
ageacu@deloittece.com
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