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INFO FISCAL 
CUPRINS  
Modificări legislative privind: 

1. Codul fiscal 
2. Codul de procedură fiscală 
3. Legislația muncii și contribuții sociale 
4. Contribuții la fonduri speciale, alte taxe 
5. Alte reglementări pentru mediul de afaceri 

 

NOTA 

Această publicaţie are un scop pur 
informativ. Nu ne asumăm nicio 
responsabilitate pentru eventualele 
pierderi rezultate ca urmare a 
acţiunilor întreprinse pe baza 
informaţiilor conţinute de aceasta 
publicaţie.  
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M. Of. nr.176/ 13 martie 2015 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
2/2015 pentru modificarea și completarea 
unor acte normative, precum și alte măsuri. 
Comentarii 
Conform acestei ordonanțe de urgență, impozitul pe 
mijloacele de transport hibride se reduce cu 95%. 

M. Of. nr.178/ 16 martie 2015 

Ordinul ministrului finanțelor publice/ 
ministrului educației și cercetării științifice 
nr. 256/3331/2015 pentru modificarea şi 
completarea Normelor privind deducerile 
pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la 
determinarea profitului impozabil, aprobate 
prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi 
al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului 
şi sportului nr. 2.086/4.504/2010. 
Comentarii 
Principalele modificări aduse de OMFP nr. 
256/3331/2015 Normelor privind deducerile pentru 
cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea 
profitului impozabil se referă la următoarele aspecte: 

− a fost modificat nivelul deducerii suplimentare a 
cheltuielilor de cercetare-dezvoltare efectuate de 
contribuabili de la 20% la 50% (corelare cu 
prevederile Codului fiscal); 

− stimulentele fiscale pentru activități de cercetare-
dezvoltare se acordă pentru activități 
desfășurate în România, dar și în statele 
membre UE ori care aparțin Spațiului Economic 
European. Stimulentele se acordă 
contribuabililor care desfășoară astfel de 
activități prin mijloace proprii sau în 
colaborare/acord/asociere; 

− valorificarea rezultatelor cercetării se poate 
realiza în folos propriu sau prin vânzarea 
acestora ori exploatarea drepturilor de 
proprietate intelectuală rezultate; 

− dacă o parte din activitățile de cercetare-
dezvoltare sunt efectuate de un terț, la comandă, 
stimulentele fiscale se vor acorda inițiatorului 
comenzii; 

− se actualizează cheltuielile eligibile luate în 
calcul la acordarea deducerii suplimentare 
pentru determinarea profitului impozabil cu: 
cheltuieli cu închirierea imobilizărilor corporale și 
necorporale sau o parte din aceste cheltuieli 
aferentă perioadei de utilizare a imobilizărilor 
corporale şi necorporale la activităţi de 
cercetare-dezvoltare, cheltuieli de exploatare 
(cheltuieli cu serviciile executate de terţi, 
cheltuieli cu piese, module, componente); 

− se stabilesc condițiile pentru ca activitățile de 
cercetare-dezvoltare să fie considerate eligibile 
pentru acordarea deduceri suplimentare la 
determinarea profitului impozabil:  

i. să fie cuprinse într-un proiect conține 
anumite elemente,  

ii. să fie din categoria cercetării industriale sau 
dezvoltării experimentale. 

− se introduce posibilitatea realizării unei 
certificări/expertize de către specialiști incluși  în 
Registrul experților pe domenii de cercetare-
dezvoltare privind îndeplinirea condițiilor de 
acordare a stimulentelor fiscale. 

− se actualizează  definițiile unor termeni utilizați în 
ordin: activități de cercetare-dezvoltare, 
cercetare industrială, dezvoltare experimentală, 
proiect, rezultatele cercetării; 

− rezultatele cercetării pot fi protejate prin drepturi 
de proprietate intelectuală şi industrială: brevete 
de invenţie, certificate de înregistrare a 
desenelor şi modelelor industriale și altele 
similare. 

M. Of. nr. 184/ 18 martie 2015 

Legea nr. 46/2015 privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
111/2013 pentru reglementarea unor măsuri 
fiscale şi pentru modificarea unor acte 
normative. 
Comentarii 
Legea aprobă OUG nr. 111/2013 fără modificări 
(Ordonanța de urgență nr. 111/2013 a modificat, 
printre altele și Codul fiscal). 

M. Of. nr. 198/ 25 martie 2015 

Legea nr. 54/2015 pentru completarea art. 73 
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 
Comentarii 
Articolul 73 din Codul fiscal se refeă la stabilirea 
venitului anual din activități agricole pe bază de 
norme de venit. 

Potrivit modificărilor aduse acestui articol prin Legea 
nr. 54/2015: 

- norma de venit stablitiă pentru veniturile obținute de 
persoane fizice (individual sau într-o formă de 
asociere) din activități agricole se va reduce 
proporțional cu pierderea înregistrată de acestea ca 
urmare a unor fenomeme meteorologice 
nefaborabile (ex. dezastre naturale) ori datorită 
animalelor sălbatice, care afectează peste 30% din 
suprafețele destinate producției agricole. 

- constatarea și evaluarea pierderilor se va face la 
solicitarea persoanelor fizice/asocierilor fără 
personalitate juridică  care desfășoară activități 
agricole pentru care venitul anual se stabilește pe 
bază de norme de venit de către o comisie numită 
prin ordin al prefectului județului/municipiului 
București. 

C O D U L  F I S C A L  
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M. Of. nr. 153/ 3 martie 2015 

Ordinul președintelui ANAF nr. 580/2015 
privind modificarea unor ordine ale 
preşedintelui Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală în domeniul 
administrării şi monitorizării contribuabililor 
mari şi mijlocii. 
Comentarii 
Prin acest ordin, se reorganizează procedura de 
executare silită a marilor contribuabili, respectiv, a 
contribuabililor mijlocii în ce privește organele 
competente în aceste situații. În plus, se stabilesc și 
organele de executare silită pentru cele două 
categorii de contribuabili, în cazul în care aceasta se 
face prin poprire. 

M. Of. nr. 178/ 16 martie 2015 

Ordinul președintelui ANAF nr. 632/2015 
pentru aprobarea modelului şi conţinutului 
formularului (311) „Declaraţie privind taxa pe 
valoarea adăugată colectată, datorată de 
către persoanele impozabile al căror cod de 
înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea 
adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. 
(9) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal“. 
Comentarii 
Potrivit legislației în vigoare, anularea codului de 
înregistrare în scopuri de TVA, are loc din 
următoarele motive (conform art. 153 alin. (9) lit. a) - 
e), g) și h) Cod fiscal): 

1. inactivitate (lit. a) 
2. inactivitate temporară (lit. b) 
3. infracțiuni și sau fapte înscrise în cazierul fiscal 

al asociaților/administratorilor (lit. c) 
4. nedepunerea niciunui decont de TVA într-un 

semestru calendaristic, dar nu din cauză de 
inactivitate sau inactivitate temporară (lit. d) 

5. neevidențierea de achiziții de bunuri/servicii sau 
livrări de bunuri/prestări servicii în deconturile de 
TVA depuse pentru 6 luni consecutive într-un 
semestru calendaristic sau 2 perioade fiscale 
consecutive  într-un semestru calendaristic (lit. e) 

6. anularea codului la cerere în vederea aplicării 
regimului special de scutire de la art. 152 C.fisc. 
(lit. g) 

7. nejustificarea intenţiei şi capacității de a 
desfăşura activitate economică potrivit criteriilor 
şi în termenele stabilite prin ordin al preşedintelui 
ANAF (lit. h) 

Formularul (311) se depune de către: 

− persoanele impozabile cu cod de TVA anulat 
conform pct. 1,2,3,4, 5 și 7 de mai sus care 

efectuează livrări de bunuri/prestări servicii 
și/sau achiziții de bunuri/servicii după anularea 
înregistrării în scopuri de TVA. Formularul (311) 
se depune până la data de 25 a lunii următoare 
celei în care a intervenit exigibilitatea taxei. 

− persoanele impozabile cu cod de TVA anulat 
conform pct. 1,2,3,4, 5 și 7 de mai sus care 
efectuează livrări de bunuri prin organele de 
executare silită  după anularea înregistrării în 
scopuri de TVA. Formularul (311) se depune 
până la data de 25 a lunii următoare celei în care 
a intervenit exigibilitatea taxei. 

− persoanele impozabile cu cod de TVA anulat 
conform pct. 1,2,3,4, 5 și 7 de mai sus  și care 
au aplicat sistemul TVA la încasare, pentru livrări 
de bunuri/prestări servicii efectuate înaintea 
anulării înregistrării. Formularul (311) se depune 
până la data de 25 a lunii următoare celei în care 
a intervenit exigibilitatea taxei. 

− persoanele impozabile cu cod de TVA anulat 
conform pct. 6 de mai sus, care au aplicat 
sistemul TVA la încasare și au efectuat livrări de 
bunuri/prestări servicii efectuate înaintea anulării 
înregistrării, dar a căror exigibilitate de taxă a 
intervenit după anularea înregistrării în scopuri 
de TVA. Formularul (311) se depune până la 
data de 25 a lunii următoare celei în care a 
intervenit exigibilitatea taxei. 

Declarația se depune la organul fiscal competent în 
a cărui rază teritorială persoana impozabilă își are 
domiciliul fiscal sau în a cărei evidență se află 
înregistrată ca plătitor de impozite și taxe. 

Acest ordin abrogă OPANAF nr. 2224/2013 pentru 
aprobarea modelului și conținutului formularului 
(311) „Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată 
colectată, datorată de către persoanele impozabile al 
căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe 
valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 
alin. (9) lit. a)-e) sau g) din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal“. 

 

M. Of. nr.161/ 9 martie 2015 

Ordinul președintelui Institutului Național de 
Statistică/ministrului muncii, familiei, 
protecției sociale și persoanelor vârstnice 
nr. 123/2015 privind modificarea şi 
completarea Clasificării ocupaţiilor din 
România - nivel de ocupaţie (şase caractere), 
aprobată prin Ordinul ministrului muncii, 
familiei şi protecţiei sociale şi al 
preşedintelui Institutului Naţional de 
Statistică nr. 1.832/856/2011. 

C O D  D E  P R O C E D U RĂ  
F I S C A LĂ  

L E G I S L AȚ I A  M U N C I I  Ș I  
C O N T R I B UȚ I I  S O C I A L E  
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M. Of. nr. 189/ 20 martie 2015 

Legea nr. 51/2015 pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 4/2014 privind 
prorogarea unor termene prevăzute în 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
2/2014 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative.  
M. Of. nr.198/ 25 martie 2015 

Ordinul ministrului sănătății nr. 309/2015 
pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a titlului XIX din Legea nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii, 
referitoare la avizarea activităţilor în 
domeniul dispozitivelor medicale. 
M. Of. nr. 200/ 25 martie 2015 

Ordinul președintelui Institutului Național de 
Statistică/ministrului muncii, familiei, 
protecției sociale și persoanelor vârstnice 
nr. 123/2015 pentru modificarea anexei la 
Ordinul ministrului muncii, familiei, 
protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi 
al preşedintelui Institutului Naţional de 
Statistică nr. 168/747/2015 privind 
modificarea şi completarea Clasificării 
ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie 
(şase caractere), aprobată prin Ordinul 
ministrului muncii, familiei şi protecţiei 
sociale şi al preşedintelui Institutului 
Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011. 
 

 

M. Of. nr. 154/ 4 martie 2015 

1. Ordinul președintelui ANRE nr. 8/2015 
privind stabilirea cotei obligatorii de achiziţie 
de certificate verzi, aferentă anului 2014. 
Comentarii 
Conform ordinului, cota obligatorie de achiziţie de 
certificate verzi de către operatorii economici care au 
obligaţia achiziţiei de certificate verzi, pentru anul 
2014, este de 0,218 certificate verzi/MWh. 

2. Ordinul președintelui ANRE nr. 9/2015 
privind aprobarea valorilor-limită de 
tranzacţionare a certificatelor verzi şi a 
contravalorii unui certificat verde 
neachiziţionat, aplicabile pentru anul 2015. 

Comentarii 
Ordinul stabilește valorile-limită de tranzacţionare a 
certificatelor verzi pe piaţa de certificate verzi pentru 
anul 2015: 

a) valoarea minimă de 131,0847 lei/certificat verde 
(respectiv 29,3971 euro/certificat verde); 

b) valoarea maximă de 267.0358 lei/certificat verde 
(respectiv 59,8856 euro/certificat verde). 

De asemenea, contravaloarea certificatului verde 
neachiziţionat de către operatorii economici care au 
obligaţie anuală de achiziţie de certificate verzi, în 
cazul neîndeplinirii cotei obligatorii de achiziţie de 
certificate verzi pentru anul 2015, este de 534,0673 
lei/certificat verde neachiziţionat (respectiv 119,7702 
euro/certificat verde neachiziţionat). 
M. Of. nr. 158/ 6 martie 2015 
Ordinul președintelui ANAF nr. 612/2015 
privind abrogarea art. 3 alin. (3) din Ordinul 
preşedintelui Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală nr. 2.781/2014 pentru 
aprobarea utilizării semnăturii electronice 
extinse la derularea formalităţilor vamale 
pentru mărfurile introduse în şi scoase din 
Uniunea Europeană prin birouri vamale din 
România. 
M. Of. nr. 160/ 6 martie 2015 

1. Legea nr. 20/2015 pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
77/2014 privind procedurile naţionale în 
domeniul ajutorului de stat, precum şi 
pentru modificarea şi completarea Legii 
concurenţei nr. 21/1996. 
2. Ordinul președintelui ANAF nr. 614/2015 
pentru aprobarea Instrucţiunilor de utilizare 
a formularelor declaraţiei vamale de 
import/export în cazul aplicării procedurii 
alternative 
M. Of. nr.176/ 13 martie 2015 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
2/2015 pentru modificarea și completarea 
unor acte normative, precum și alte măsuri. 
Comentarii 
OUG nr. 2/2015 modifică, printre altele și OUG nr. 
77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru 
finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății. 
Astfel, principalele modificări se referă la:  

− calculul contribuției trimestriale se face conform 
aceleași formule {p= [(CTt - BAt)/CTt] * 100}, dar 
CTt se obține scăzând din consumul total 
trimestrial  de medicamente pentru care există 
obligația calculării taxei consumul pentru 
medicamentele prevăzute la art. 12 din OUG nr. 

F O N D U R I  SP E C I A L E ,  
A L T E  T A X E  
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77/2011 pentru care se încheie contracte cost-
volum/cost-volulm-rezultat din sume 
suplimentare alocate în bugetul Fondului 
național unic de asigurări sociale de sănătate. 

− medicamentele prevăzute la art. 12 din OUG nr. 
77/2011 se referă la medicamentele pentru care 
au fost emise decizii de intrare condiționată în 
Lista cuprinzând denumirile comune 
internaţionale corespunzătoare medicamentelor 
de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără 
contribuţie personală, pe bază de prescripţie 
medicală, în sistemul de asigurări sociale de 
sănătate, precum şi denumirile comune 
internaţionale corespunzătoare medicamentelor 
care se acordă în cadrul programelor naţionale 
de sănătate, aprobată prin HG nr. 720/2008 
pentru care se pot încheia contracte cost-
volum/cost-volulm-rezultat și din sumele 
suplimentare alocate în bugetul Fondului 
național unic de asigurări sociale de sănătate, pe 
lângă celelalte surse deja prevăzute la acest 
articol. 

− calculul procentului ''p''  aferent trimestrului 
anterior încheierii contractelor cost-volum/cost-
volulm-rezultat la care se adaugă între 5 și 70 
puncte procentuale (5 - 30 puncte procentuale în 
prevederea anterioară), fără a depăși procentul 
de 100%. 

− pentru contractele cost-volum-rezultat, deţinătorii 
autorizaţiilor de punere pe piaţă a 
medicamentelor, care sunt persoane juridice 
române, precum şi reprezentanţii legali ai 
deţinătorilor autorizaţiilor de punere pe piaţă a 
medicamentelor, care nu sunt persoane juridice 
române vor suporta integral valoarea consumului 
de medicamente aferentă pacienţilor pentru care 
nu a fost înregistrat rezultatul medical, așa cum 
a fost definit prin aceste contracte. 

− deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a 
medicamentelor, - persoane juridice române, 
precum şi reprezentanţii legali ai deţinătorilor 
autorizaţiilor care nu sunt persoane juridice 
române  și care au încheiat contracte cost-
volum-rezultat vor primi de la Casa Naţională de 
Asigurări de Sănătate, până la sfârșitul lunii 
următoare trimestrului în care s-a făcut 
evaluarea rezultatului medical, date în baza 
cărora vor declara contribuţiile trimestriale.  

Contribuţiile se declară şi se plătesc la organul fiscal 
competent până la data de 25 a celei de-a doua luni 
următoare celei în care s-a făcut comunicarea pentru 
contractele cost-volum-rezultat. 

M. Of. nr. 198/ 25 martie 2015 

Legea nr. 53/2015 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul 
de autor şi drepturile conexe. 

M. Of. nr. 202/ 26 martie 2015 

1. Legea nr. 57/2015 pentru modificarea şi 
completarea art. 33 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 99/2000 privind 
comercializarea produselor şi serviciilor de 
piaţă. 
Comentarii 
Modificările aduse art. 33 din OG nr. 99/2000 se 
referă la produsele pentru care se aplică reduceri de 
preț sau care se află în oferte promoționale. 

Se elimină prevederea conform căreia preţul redus 
trebuie să fie inferior preţului de referinţă. 

De asemenea, produsele aflate la comercializare cu 
preţ redus/oferte promoţionale, cu 3 zile înainte de 
expirarea datei durabilităţii minimale/datei-limită de 
consum pentru produsele alimentare sau a 
termenului de valabilitate/datei de minimă 
durabilitate pentru produsele nealimentare, se 
sortează şi se expun la comercializare, pe rafturi sau 
în standuri, delimitate vizibil, cu informarea corectă, 
completă şi precisă a consumatorilor. Nerespectarea 
acestor prevederi este considerată practică 
comercială incorectă şi se sancţionează conform 
reglementărilor legale în vigoare. 

2. Hotărârea Guvernului nr. 169/2015 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 101/2014 
privind măsuri de reglementare a depozitării 
seminţelor de consum şi a regimului 
certificatelor de depozit pentru acestea 
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Bucuresti,  
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