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 Prin HG nr. 1/2016 au fost aprobate normele metodologice de aplicare a Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Spre deosebire de varianta anterioară (HG 
nr. 44/2004), normele metodologice nu mai conțin și prevederile din Codul 
fiscal la care se referă. Cu toate acestea, s-a păstrat corespondența cu 
articolele Codului fiscal prin prezentarea normelor pe titluri și capitole, în cele 
mai multe cazuri normele fiind alocate la nivelul articolelor din Codul fiscal. 

În continuare sunt prezentate principalele modificări față de varianta din 2015 a 
normelor metodologice, în mod distinct pentru titlurile Codului fiscal.  

Titlul I – Dispoziții generale 

Pct. 1. În ce privește definiția activității independente (art. 7 pct. 3 din Codul 
fiscal) s-a stabilit că raportul juridic (contractul) trebuie să reflecte conținutul 
economic real al tranzacției/activității. În plus, pentru analiza criteriilor care 
definesc activitatea independentă au fost aduse unele completări prevederilor 
din Cod: 

a) Raportul juridic între părți trebuie să conțină clauze contractuale clare 
privind obiectul contractului și drepturile/obligațiile părților astfel încât 
să nu rezulte o relație de subordonare, ci libertatea persoanei fizice de 
a dispune în ceea ce privește desfășurarea activității. Deși relația de 
subordonare nu se mai regăsește printre criteriile din definiția activității 
independente, aceasta influențează modul de interpretare a criteriilor. 

b) Primul criteriu – libertatea persoanei (fizice) de a alege locul, modul de 
desfășurare a activității precum și programul de lucru – presupune 
exercitarea voinței persoanei fizice cu privire la toate cele trei aspecte 
menționate. Cu toate acestea, se admite posibilitatea ca aceste 
aspecte să fie ”convenite” (negociate) în cadrul contractului, în funcție 
și de specificul activității desfășurate. 

c) Prin inexistența clauzei de exclusivitate din contract, normele 
sugerează că există libertatea de a desfășura activitate pentru mai 
mulți clienți, chiar dacă activitatea se desfășoară efectiv pentru un 
singur client. 

d) Sunt prezentate o serie de riscuri referitoare la activitatea desfășurată 
de persoana fizică (prestator) a căror relevanță este limitată la 
activitățile simple, intelectuale. 

e) Se impune cerința ca, în desfășurarea activității, persoana fizică să 
utilizeze ”predominant” bunurile din patrimoniul afacerii, fără a se 
explica modalitatea practică în care se poate măsura acest aspect.   

Pct. 2. În ce privește definiția persoanelor afiliate, un element de noutate îl 
reprezintă introducerea unor explicații privind persoanele juridice care se află 
sub ”controlul efectiv” al altor persoane juridice. Normele permit o abordare pur 
formală, respectiv prezumția de control prin prisma existenței unei legături între 
cele două entități în modalitățile prezentate în norme (ex. management comun 
și/sau contracte prestari servicii). 

Pct. 3. În ce privește definiția sediului permanent, normele au fost reformulate, 
fără a modifica semnificativ înțelesul acestora, iar unii termeni au fost înlocuiți 
(ex. societate cu persoană juridică, funcție cu activitate). 

 

CUPRINS 
Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 
pentru aprobarea normelor 
metodologice de aplicare a Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
publicată în M. Of. nr. 22 din 13 
ianuarie 2016. 

*intrare în vigoare la 13 ianuarie 2016 
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Pct. 4. În ce privește reîncadrarea tranzacțiilor/ 
activităților, se stabilește că o tranzacție nu are un scop 
economic dacă nu este destinată să producă avantaje 
economice (beneficii, profituri), ci doar să se obțină în 
mod artificial (sau ”conjunctural”) o situație fiscală mai 
favorabilă. Această prevedere care ar fi trebuit să 
prevină situațiile de ”abuz de drept” poate ridica 
probleme mari pentru întreprinzători (ex. poate 
împiedica  exercitarea opțiunii legitime de a utiliza unele 
facilități fiscale temporare). 

Pct. 5. Cu privire la prețurile de transfer, normele 
anterioare au suferit modificări minore (reformularea 
unor texte, corectarea unor termeni etc.). Au fost 
introduse referințe la procedurile de ajustare a prețurilor 
de transfer la persoanele afiliate, prevăzute de Codul de 
procedură fiscală. De asemenea, a fost descris modul în 
care se face ajustarea prețurilor de transfer de către 
organele fiscale – prin raportare la valoarea mediană a 
intervalului de comparare din analiza comparativă 
(benchmarking study). În cazul în care nu se poate 
identifica această valoare se va face referire la media 
aritmetică a indicatorilor pentru cel mult trei societăți/ 
tranzacții comparabile.    

Pct. 6. Normele privind ajutorul de stat din norme (pct. 
6) par să fie date în aplicarea prevederilor art. (1) alin. 
(4) din Codul fiscal (2016).  

Titlul II – Impozitul pe profit 

Cele mai multe multe modificări vizează corelarea 
normelor cu modificările aduse de Codul fiscal – 2016, 
inclusiv din punct de vedere terminologic, respectiv cu 
modificările aduse legislației după aprobarea Legii nr. 
571/2003. În mod special trebuie menționat că, în cazul 
serviciilor de management și consultanță, au fost 
eliminate prevederile exprese referitoare la justificarea 
prestării acestora cu contracte și rapoarte de activitate 
din reglementarea anterioară. 

Pct. 2. În ce privește impozitarea persoanelor juridice 
non-profit (culte religioase, instituții de învățământ 
particulare, asociații de proprietari, Societatea de Cruce 
Roșie), se stabilește posibilitatea deducerii unor 
cheltuieli din profitul impozabil (rezultatul fiscal) 
proporțional cu ponderea veniturilor impozabile in total 
venituri, în cazul utilizării unor venituri în alte scopuri 
decât cele admise de lege.  

Pct. 3. În categoria veniturilor neimpozabile ale 
persoanelor juridice non-profit menționate la art. 15 alin. 
(2) Cod fiscal) se includ și veniturile neimpozabile 
prevăzute în titlul II (vezi art. 23 Cod fiscal). De 
asemenea, se prevede în mod expres ajustarea 
rezultatului fiscal cu elementele similare veniturilor și 
cheltuielilor, deducerile fiscale și respectiv pierderile 
fiscale care se recuperează potrivit prevederilor art. 31 
Cod fiscal. 

Pct. 5. Cu privire la calculul rezultatului fiscal (profitului 
impozabil) au fost introduse noi exemple de elemente 
similare veniturilor sau cheltuielilor, cum sunt:  

- rezerva legală și rezervele reprezentând facilități 
fiscale; 

- rezervele din reevaluarea imobilizărilor necorporale; 

- sume înregistrate în rezultatul reportat care se 
impozitează sau care se deduc potrivit art. 21 sau 26 
Cod fiscal; 

- sumele reprezentând anularea/reducerea filtrelor 
prudențiale; 

- sumele reprezentând imobilizări necorporale în curs de 
execuție care sunt preluate în creditul contului 1176 
”Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea 
reglementărilor contabile conforme cu directivele 
europene”; 

În cazul plătitorilor de impozit pe profit care au optat 
pentru anul fiscal modificat, au fost stabilite reguli 
tranzitorii pentru determinarea profitului 
impozabil/rezultatului fiscal. Astfel, profitul impozabil 
pentru perioada aferentă anului 2015 se calculează 
potrivit prevederilor în vigoare până la 31 decembrie 
2015, în timp ce rezultatul fiscal (profitul impozabil) 
aferent anului 2016 se determină potrivit prevederilor 
care au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2016. 

Pct. 7. În cazul în care organul fiscal emite o decizie de 
ajustare/estimare a veniturilor sau cheltuielilor uneia din 
persoanele afiliate, modificarea impusă prin decizie 
uneia dintre persoanele afiliate se preia și de cealaltă 
persoană afiliată (în oglindă) pentru ajustarea 
rezultatului fiscal din perioada (anul fiscal) în care s-a 
derulat tranzacția. În cazul în care ajustarea/estimarea 
se referă la anul curent, atunci se înregistrează în 
rezultatul fiscal. În cazul în care ajustarea/estimarea se 
referă la perioade anterioare, suma se preia ca element 
similar venitului/cheltuielii, după caz în declarația 
rectificativă.  

Pct. 11. Scutirea pentru profitul reinvestit se aplică 
pentru calculatoarele electronice și echipamente 
periferice, mașini și aparate de casă, de control și de 
facturare, precum și în programe informatice 
achiziționate și puse în funcțiune în perioada 1 ianuarie 
– 31 decembrie 2016 (corelare cu prevederile Codului 
fiscal 2016). 

Pct. 12. Se exemplifică tratamentul fiscal al veniturilor 
obținute în urma emiterii de titluri de participare noi sau 
majorării valorii nominale a titlurilor existente ca urmare 
a încorporării rezervelor, profiturilor sau primelor de 
emisiune la persoanele juridice la care se dețin titlurile 
(are loc amânarea plății impozitului până la data la care 
are loc vânzarea titlurilor de participare). 

Se introduc prevederi exprese cu privire la determinarea 
venitului neimpozabil în cazul reducerii capitalului social 
deținut la o persoană juridică. Astfel, în cazul 
asociaților/acționarilor inițiali nu se impozitează partea 
din capitalul social care a fost efectiv vărsată de aceștia, 
din patrimoniul persoanl. În cazul asociaților/acționarilor 
care au achiziționat ulterior titlurile de participare sunt 
neimpozabile sumele primite până la nivelul costului de 
achiziție. 
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Pct. 13. Se admite deducerea cheltuielilor de transport 
și de cazare (în țară și în străinătate) pentru alte 
persoane fizice (n.n. decât angajații proprii sau detașați) 
dacă aceste cheltuieli au legătură cu lucrări 
executate/servicii prestate de acestea în scopul 
desfășurării activității. Cheltuielile de reclamă și 
publicitate sunt, de asemenea, deductibile, fiind 
eliminată obligația întocmirii de contracte scrise.  

Cheltuielile din deprecierea titlurilor de valoare, 
înregistrate conform reglementărilor contabile aplicabile, 
sunt deductibile dacă acestea nu îndeplinesc condițiile 
stabilite la art. 23 lit. i) din Codul fiscal (n.n. deținere de 
minim 10% pe o perioadă de cel puțin un an la o 
persoană juridică română sau o persoană juridică 
străină dintr-un stat cu care România are convenție de 
evitare a dublei impuneri – CEDI). 

Pct. 14. Cheltuielile privind salariile și cele asimilate 
salariilor, așa cum sunt definite la titlul privind impozitul 
pe venit, sunt deductibile fiscal indiferent de regimul 
fiscal aplicabil la nivelul persoanelor fizice (n.n. în 
vechea reglementare, erau considerate nedeductibile 
cheltuielile de natură salarială care nu erau impozitate la 
nivelul salariatului – art. 21 alin. (4) lit. l) din  Legea nr. 
571/2003).  

Pct. 16. În cazul cheltuielilor privind diferențele de curs 
valutar înregistrate în urma derulării unui contract de 
leasing se introduce o regulă nouă privind aplicarea 
limitării de 50% pentru cheltuielile aferente 
autoturismelor cu utilizare mixtă: limitarea de 50% se 
aplică la diferența (n.n. pozitivă) dintre veniturile din 
diferențe de curs și cheltuielile cu diferențe de curs 
înregistrate pentru contractul respectiv.     

Pct. 17. În ce privește distrugerea stocurilor/mijloacelor 
fixe degradate calitativ, se admite ca această operațiune 
să fie făcută atât prin mijloace proprii cât și prin unități 
specializate. Cheltuielile cu amortizarea, întreținerea și 
repararea mijloacelor de transport de către participanți 
(asociați/acționari) nu mai sunt considerate 
nedeductibile conform art. 25 Cod fiscal (n.n. totuși, se 
aplică limitări privind deducerea potrivit prevederilor art. 
28 Cod fiscal). 

Pct. 19. Spre deosebire de reglementarea anterioară, 
dacă rezerva legală este utilizată pentru acoperirea 
pierderilor sau este distribuită sub orice formă, rezerva 
reconstituită ulterior acestei utilizări, în aceeași limită 
este deductibilă fiscal. În cazul provizioanelor pentru 
garanții de bună execuție nu este inclusă (a fost 
eliminată) definiția exporturilor complexe.  

Pentru creanțele neîncasate, altele decât cele pentru 
creanțele asupra clienților, se pot constitui ajustări 
pentru depreciere numai dacă aceste creanțe au luat 
naștere după data de 1 ianuarie 2016. Se mai 
precizează că ajustarea pentru depreciere se calculează 
în funcție valoarea creanței neîncasate care include 
valoarea TVA.  

Pct. 21. În cazul operațiunilor de reorganizare a fost 
introdusă obligație de preluare a rezervelor/ 
provizioanelor care au fost deduse și nu au fost 
impozitate, prin intermediul unui înscris întocmit de 

contribuabilul cedent. Contribuabilul beneficiar urmează 
să înregistreze aceste rezerve/provizioane în registrul 
de evidență fiscală. 

Pct. 22. Rezervele din reevaluarea mijloacelor fixe și 
terenurilor care sunt transferate în cadrul unor operațiuni 
de reorganizare, prin utilizarea metodei valorii globale 
se impozitează la persoana juridică cedentă, dacă nu se 
aplică facilitățile fiscale prevăzute la art. 33 și 34 Cod 
fiscal. 

Pct. 24. La calculul gradului de îndatorare, creditele și 
împrumuturile se includ în capitalul împrumutat, 
indiferent de data la care acestea au fost contractate.  

Pct. 26. În cazul investițiilor la mijloace fixe care fac 
obiectul unor contracte de închiriere, concesiune sau 
locație de gestiune, se reglementează modul de calcul 
al amortizării fiscale. Față de vechea reglementare (pct. 
702 din HG nr. 44/2004) se precizează că investiția se 
amortizează pe durata normală de funcționare dacă 
aceasta poate fi identificată potrivit Catalogului privind 
clasificarea și durata normală de funcționare a 
mijloacelor fixe. În cazul în care investiția se realizează 
în cursul perioadei inițiale a contractului, aceasta se 
amortizează pe durata rămasă din contract. În mod 
similar se procedează dacă  investiția este realizată în 
cursul perioadei cu care contractul a fost prelungit. 

Pct. 27. În cazul scoaterii din gestiune a autovehiculelor 
supuse limitării dreptului de deducere, valoarea rămasă 
neamortizată este deductibilă în limita a 1.500 lei 
înmulțită cu numărul de luni rămase de amortizat din 
durata normală de funcționare. 

Pct. 33. Deducerea pierderii fiscale al unei persoane 
juridice române care face obiectul unei fuziuni 
transfrontaliere (art. 33 alin. (1) lit. a) Cod fiscal) se 
poate face și de către sediul permanent al persoanei 
juridice nerezidente beneficiare.  

Pct. 34. În cazul reorganizărilor privind persoane juridice 
române au fost definite criteriile de apreciere a 
caracterului independent al ramurii de activitate, care 
presupun o serie de condiții cumulative: (i) existența 
unei structuri organizatorice distincte;  (i) diviziunea să 
funcționeze ca un ansamblu indepedent; (iii) exercitarea 
efectivă a activității la data transferului sau când 
operațiunea produce efecte. 

Pct. 35. Prevederile de la pct. 34 privind aprecierea 
caracterului independent al ramurii de activitate se 
aplică și în cazul reorganizărilor transfrontaliere.  

Pct. 38. La calculul rezultatului fiscal (profit impozabil) 
pentru cesiunea titlurilor de participare se au în vedere 
și comisioanele, taxele și alte sume aferente vânzării. 

Pct. 37. La determinarea rezultatului fiscal al sediilor 
permanente, a fost eliminată referința la elementele de 
recunoaștere a veniturilor, pentru atestarea prestării 
serviciilor. 

Pct. 39. La determinarea creditului fiscal se va utiliza 
cursul mediu valutar anual (n.n. în loc de media 
cursurilor de schimb valutar, conform HG nr. 44/2004).  
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Pct. 41. Se stabilesc elementele neimpozabile la 
calculul rezultatului fiscal pentru contribuabilii care se 
lichidează.  

Titlul III. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor 

Pct. 1. Încadrarea în limita de venituri de 100.000 euro 
se face prin comparare cu veniturile care intră în baza 
impozabilă, conform art. 53 Cod fiscal, la data de 31 
decembrie a anului anterior.  

Pct. 2.  Persoanele juridice care desfășoară activități de 
explorare, dezvoltare, exploatere zăcăminte petroliere și 
gaze nu intră sub incidența acestui titlu. 

Pct. 4. Microîntreprinderile nou-înființate, după 1 
ianuarie 2016, și care îndeplinesc condițiile de la art. 51 
alin. (2) sunt impozitate cu 1% pentru primele 24 de luni 
de la data înregistrării. Condiția de angajare a unui 
salariat (60 de zile de la înregistrarea persoanei) nu se 
raportează la anul fiscal. 

Titlul IV. Impozit pe venit. 

Pct. 2. Încadrarea în activitatea de creare programe 
pentru calculator nu necesită aviz din partea vreunei 
autorități. 

Pct. 3. Sunt considerate venituri neimpozabile și 
ajutoarele acordate potrivit legii, personalului militar în 
rezervă, polițiști și funcționari publici cu statut special din 
sistemul administrației penitenciare, indemnizații 
acordateîn baza Legii 341/2004  și Legii 8/2006; ajutorul 
nerambursabil pentru persoanele cărora s-a acordat 
protecție subsidiară; indemnizație lunară de invaliditate 
pentru cadre militare, soldați și gradați profesioniști, 
rezerviști voluntari și personal civil în urma participării la 
acțiuni militare; despăgubiri, ajutoare, indemnizații, orice 
forme de sprijin pentru personal participant la misiuni și 
operațiuni în afara teritoriului României pentru 
personalul participant la acțiuni militare pentru cazurile 
de invaliditate. Sunt, de asemenea, venituri 
neimpozabile diferitele forme de sprijin și ajutoare 
acordate din fonduri europene pentru unele categorii de 
persoane. 

Sunt neimpozabile și veniturile realizate de elevi, 
studenți din instituții militare, persoane care urmează 
cursuri de formare a cadrelor militare și militarilor în 
termen, indemnizații lunare pentru soldații profesioniști 
în perioada de instruire.  

Este considerat venit neimpozabil contravaloarea 
transportului gratuit interurban pentru persoanele 
prevăzute la art. 62 lit. v) Cod fiscal, precum și pentru 
asistenții acestora. Se precizează categoriile de 
personal din domeniul sportiv care intră sub incidența 
prevederilor art. 62 lit. w) Cod fiscal. 

Pct. 6. Se exemplifică activitățile care generează 
venituri din activități independente, categorie în care se 
includ și prestările de servicii. Veniturile din valorificare, 
în regim de consignație sau prin vânzare directă a 
bunurilor rezultate în urma unei prelucrări sau procurate 
în scopul revânzării sunt venituri din activități 
independente. Bunurile din patrimoniul personal nu se 
încadrează în aceste prevederi. 

Profesiile liberale sunt cele stabilite prin reglementări 
speciale și care îndeplinesc cel puțin patru din criteriile 
stabilite la art. 7 pct. 3 privind activitățile independente. 

Pct. 7. Sunt deductibile cheltuielile de transport de 
bunuri și persoane (altele decât cele privind 
funcționarea, întreținerea și reparațiile aferente 
autovehiculelor utiilizate de persoana fizică), precum și 
cele privind funcționarea și întreținerea bunurilor 
imobile care fac obiectul unui contract de comodat, 
pentru partea utilizată pentru afacere. 

Limita echivalentului în euro a cheltuielilor deductibile 
limitat se transformă în lei la cursul mediu comunicat de 
BNR pentru anul în care s-a efectuat plata.  

Pct. 8. La întreruperea temporară sau încetarea 
activității PFA-urile (și asocierile) nu mai au obligația de 
a depune autorizația de funcționare.   

Pct. 10. Declarația privind venitul estimat/norma de 
venit se depune de către contribuabilii care obțin venituri 
din activități independente (altele decât profesii liberale 
și drepturi de autor) în termen de 30 de zile de la 
începerea activității (n.n. 15 zile în HG 44/2004). 

Pct. 11. Pentru venituri din drepturi de proprietate 
intelectuală impozitul de 10% se calculează la venitul 
brut. 

Pct. 12. În venitul brut din salarii se includ și unele 
drepturi acordate cadrelor militare, polițiștilor și 
funcționarilor publici cu statut special din sistemul 
administrației penitenciarelor, precum și indemnizațiile 
lunare acordate soților/soțiilor cadrelor militare mutate în 
altă garnizoană, dar nu mai mult de 9 luni de la data 
mutării.  

Se includ în venitul impozabil lunar primele de asigurare 
voluntară de sănătate și contribuțiile la fonduri 
facultative de pensii care depășesc limitele prevăzute de 
lege.  

Nu este considerat avantaj (impozabil) cazarea gratuită 
în centrele de refacere a capacității de muncă sau 
cabanele militare pentru personalul armatei.  

La evaluarea avantajului folosirii în scop personal a 
vehiculului din patrimoniul angajatorului (folosință mixtă) 
nu se iau în considerare distanța dus-întors de la 
domiciliu/reședință la locul de muncă/locul desfășurării 
activității.  

Limita de 150 de lei se aplică separat pentru fiecare 
cadou/tichet cadou acordat pentru fiecare ocazie 
prevăzută de lege (art. 76 alin. (4) lit. a) Cod fiscal), 
pentru fiecare angajat și pentru fiecare copil minor al 
angajatului, chiar și în cazul în care părinții lucrează la 
același angajator. 

Nu sunt venituri impozabile ajutorul/ajutorul suplimentar 
acordate soțului supraviețuitor, copiilor, părinților ca 
urmare a decesului cadrelor militare, polițiștilor și 
funcționarilor publici cu statut special din sistemul 
penitenciar.  

Valoarea financiară a normei de hrană acordată 
personalului civil și cadrelor militare, polițiștilor și 
funcționarilor publici cu statut special din sistemul 
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penitenciar se include în categoria drepturilor de hrană 
acordate de angajatori angajaților, când nu beneficiază 
de drepturi în natură. Contravaloarea medicamentelor 
primite de funcționarii publici cu statut special din 
sistemul penitenciar nu reprezintă venit impozabil. Nu se 
impozitează valoarea financiară anuală a normelor de 
echipare a drepturilor de echipament, materiale de 
resortul echipamentului pe timp de pace pentru 
personalul din apărare națională, ordine publică și 
securitate națională. 

Pct. 13. Plafonul pentru încadrarea militarilor în termen, 
studenți și elevi militari peste vârsta de 18 ani în 
categoria persoanelor aflate în întreținere se majorează 
la 300 de lei (n.n. față de 250 de lei în reglementarea 
anterioară).  

Deducerea personală pentru copilul minor aflat în 
întreținere se acordă fiecăruia dintre părinți (n.n. reguli 
asemănătoare sunt stabilite în cazul copiilor din căsătorii 
anterioare sau cei încredințați în plasament).   

La stabilirea venitului lunar (300 lei) pentru persoana 
aflată în întreținere nu se iau în calcul veniturile din 
burse, premii obținute de sportivi și alte drepturi obținute 
de elevi și studenți la competiții interne și internaționale, 
precum și pensiile de urmaș ori prestațiile sociale 
conform Legii 448/2006.  

Pct. 14. În cazul mutării la un alt angajator (funcție de 
bază), verificarea încadrării în plafonul anual pentru 
contribuțiile la fondurile de pensii facultative și prime de 
asigurări voluntare de sănătate pentru care se acordă 
deducerea, se face pe baza documentelor justificative 
eliberate de angajatorul anterior.  

La stabilirea venitului impozabil se vor lua în calcul și 
contribuțiile sociale, stabilite potrivit instrumentelor 
juridice internaționale la care România este parte, 
respectiv regulamente europene privind coordonarea 
sistemelor de securitate sociale, acorduri și convenții în 
domeniul securității sociale. 

Pct. 15. Camerele de comerț se includ în categoria 
entităților non-profit către care se poate transmite suma 
de 2% din impozitul pe venit achitat.  

Pct. 18. Declarația informativă privind începerea sau 
încetarea activității persoanelor fizice nerezidente care 
obțin venituri din salarii impozabile în România se 
depune în termen de 30 de zile de la data producerii 
evenimentului (15 zile în vechea reglementare).   

Pct. 22. Se consideră venituri din dobânzi:  

- dobânzile obținute din instrumente alternative de 
investire de tipul depozitelor structurale; 

- dobânzile obținute pentru conturile curente, conturi 
escrow, depozite la vedere, colaterale și la termen, 
certificate de depozit 

Se completează lista instrumentelor financiare derivate 
tranzacționate pe piața la buna-înțelegere.  

Pct. 23. În cazul lichidării unei persoane juridice, cu 
transmiterea universală a patrimoniului, activele trebuie 
evaluate la valoarea justă, respectiv prețul de piață. Se 

stabilește, în acest caz, modul de determinare a bazei 
impozabile.  

Pct. 24. Pentru operațiunile cu instrumente financiare 
derivate se stabilește procedura de calcul a venitului 
(operațiune care se realizează, de regulă, de către 
intermediarul rezident fiscal în România). 

Pct. 25. Impozitul pe venitul din lichidarea unei 
persoane juridice române se calculează, reține și 
virează de către reprezentantul legal al persoanei 
juridice, până la data depunerii situației financiare finale 
la Registrul comerțului. 

Pct. 28. Se stabilește modul de alocare a cheltuielilor 
comune în cazul persoanelor care obțin venituri agricole 
impuse pe bază de norme de venit și din activități 
impuse în sistem real.   

Pct. 30. Norma de venit se reduce, în cazul persoanelor 
cu handicap grav și accentuat, pentru venituri din 
activități agricole proporțional cu numărul de zile lucrate 
până la modificarea statutului acestora.  

Pct. 33. În cazul donației, impozitul pe venitul din 
transferul proprietăților imobiliare se datorează de către 
donatar, dacă donatarul este contribuabil. În cazul 
partajului judiciar, voluntar și regimului separației de 
bunuri nu se datorează impozit. Masa succesorală 
cuprinde numai activul net imobiliar declarat de 
succesibili (în caz contrar, acesta se stabilește pe baza 
studiului de piață prevăzut de lege). 

Pct. 34. Veniturile din alte surse cuprind veniturile din 
activitățile economice (activități independente sau 
activități agricole, silvicultură sau piscicultură) care nu 
au caracter de continuitate, desfășurate de persoane 
fizice care nu sunt înregistrate fiscal.  

Pct. 36. Contribuabilii care obțin venituri din activități 
independente în 2015, impozitate cu reținere la sursă, 
altele decât cele din proprietate intelectuală (pentru care 
în 2016 se schimbă regimul fiscal prin efectul legii) 
trebuie să depună declarația privind venitul 
estimat/norma de venit până la 31 ianuarie 2016.  

Pct. 43. Sintagma ”activități dependente desfășurate în 
România” include și activitățile desfășurate de 
nerezidenți în cadrul transportului internațional efectuat 
de întreprinderi cu locul conducerii efective/rezidența în 
România. 

Titlul V. Contribuții sociale obligatorii 

În urma restructurării titlului privind contribuțiile sociale, 
respectiv definirea regulilor de impunere pentru fiecare 
categorie de contribuție socială, normele metodologice 
de la acest titlu nu pot fi puse în legătură directă cu 
varianta anterioară. Din acest motiv, prevederile din 
norme vor fi prezentate selectiv, în măsura în care 
acestea aduc informații relevante cu privire la aplicarea 
Codului fiscal, prin comparație cu cele din vechea 
reglementare, după caz. 

Referitor la contribuția individuală de asigurări sociale 
(CAS) 

Pct. 2. Prevederile acestei norme au ca scop 
identificarea sferei de aplicare a contribuțiilor sociale 
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obligatorii, respectiv persoanele care datorează CAS în 
România, prin raportare la legislația europeană în 
domeniul securității sociale (regulamentele europene 
privind coordonarea sistemelor de securitate socială) și 
acordurile/convențiile de securitate socială la care 
România este parte.  

Pct. 3. Baza de calcul a contribuției individuale de 
asigurări sociale (CAS) este cea prevăzută la art. 139 
Cod fiscal, completată cu prevederile din normele 
metodologice de aplicare a art. 76 alin. (1)-(3) Cod 
fiscal, din care se exclud veniturile prevăzute la art. 141 
și 142 Cod fiscal. Practic, față de reglementarea 
anterioară, elementul de noutate în reprezintă corelarea 
cu prevederile referitoare la impozitul pe venit.  

Pct. 5. Se prevede în mod expres că tichetele cadou, 
acordate potrivit legii (n.n. Legea nr. 193/2006) acordate 
în alte condiții decât cele prevăzute pentru cheltuielile 
sociale, nu intră în baza de calcul a CAS. De asemenea, 
în ce privește tratamentul avantajelor în bani sau în 
natură, se aplică corespunzător regulile stabilite la 
impozitul pe venit. 

Pct. 6. În cazul persoanelor fizice care obțin venituri 
supuse CAS de la mai mulți angajatori, plafonarea bazei 
de calcul a CAS se face la nivelul fiecărui angajator. În 
cazul în care sunt mai multe raporturi juridice cu același 
angajator, plafonul CAS se determină pentru toate 
veniturile realizate de la același angajator. 

Pct. 7. În cazul persoanelor care obțin venituri din 
activități independente, impuse pe bază de norme de 
venit, CAS se determină la nivelul normei de venit 
(cumulate) stabilite potrivit prevederilor de la titlul IV – 
Impozit pe venit. Venitul astfel realizat se raportează la 
numărul de luni în care se desfășoară activitate. 

Pct. 8. În cazul încetării/suspendării temporare a 
activității se stabilesc reguli speciale, prevăzute în 
normele metodologice de aplicare a art. 121 Cod fiscal  
(n.n. pct. 37 – privind plățile anticipate) sau procedura 
stabilită prin OPANAF. Aceste prevederi se aplică în 
mod corespunzător și în cazul CASS (vezi pct. 15 din 
normele metodologice de la titlul V Cod fiscal). 

Referitor la contribuția individuală de asigurări sociale 
de sănătate (CASS) 

Pct. 9. Norma metodologică reia prevederile din Codul 
fiscal referitoare la persoanele care datorează CASS, 
făcând trimitere la legislația conexă pentru aplicare 
acestor prevederi (ex. OUG nr. 194/2002 sau OUG nr. 
102/2005).  

Pct. 10. Se precizează că persoanele exceptate de 
plata CASS datorează contribuția pentru veniturile care 
nu se încadrează în exceptările prevăzute la art. 154 
Cod fiscal.  

Pct. 11.   Baza de calcul a CASS este cea prevăzută la 
art. 157 alin. (1) Cod fiscal, completată cu prevederile 
din normele metodologice de aplicare a art. 76 alin. (1)-
(3) Cod fiscal, din care se exclud veniturile prevăzute la 
art. 157 alin. (2) Cod fiscal (similar cu prevederile 
referitoare la baza de calcul a CAS). Practic, față de 
reglementarea anterioară, elementul de noutate în 

reprezintă corelarea cu prevederile referitoare la 
impozitul pe venit. 

Se precizează că se datorează CASS numai pentru 
indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate acordate 
și suportate de angajator pentru primele 5 zile de 
incapacitate de muncă. În cazul indemnizațiilor de 
incapacitate temporară de muncă ca urmare a unui 
accident sau a unei boli profesionale, se datorează 
CASS numai pentru primele 3 zile de incapacitate de 
muncă, suportate de angajator. 

Pct. 14. În cazul persoanelor fizice care obțin venituri 
din activități independente, baza de calcul a CASS se 
determină în mod similar cu baza de calcul a CAS (pct. 
7 din normele metodologice la CAS – vezi mai sus).   

Pct. 20. Pentru persoanele care nu au obținut venituri 
pe o perioadă mai mică de 6 luni și nu au achitat CASS 
în această perioadă, contribuția se raportează la 
numărul de luni în care nu s-au realizat venituri, 
începând cu luna următoare celei în care s-au realizat 
venituri.  

Referitor la contribuția individuală de asigurări pentru 
șomaj (CSOM) 

Pct. 22.   Baza de calcul a CSOM este cea prevăzută la 
art. 187 alin. (1) Cod fiscal, completată cu prevederile 
din normele metodologice de aplicare a art. 76 alin. (1)-
(3) Cod fiscal, din care se exclud veniturile prevăzute la 
art. 187 alin. (2) și art. 189 Cod fiscal.  

Referitor la contribuția pentru concedii și indemnizații de 
asigurări sociale de sănătate (CCM) 

Pct. 24. Baza de calcul a CCM este cea prevăzută la 
art. 195 alin. (1) și art. 196 Cod fiscal, completată cu 
prevederile din normele metodologice de aplicare a art. 
76 alin. (1) - (3) Cod fiscal, din care se exclud veniturile 
prevăzute la art. 195 alin. (2) și art. 197 Cod fiscal.  

Se precizează că se datorează CCM numai pentru 
indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate acordate 
și suportate de angajator pentru primele 5 zile de 
incapacitate de muncă. În cazul indemnizațiilor de 
incapacitate temporară de muncă ca urmare a unui 
accident sau a unei boli profesionale, se datorează 
CCM numai pentru primele 3 zile de incapacitate de 
muncă, suportate de angajator. 

Referitor la contribuția de asigurare pentru accidente de 
muncă și boli profesionale (CAMBP) 

Pct. 28. Baza de calcul a CAMBP este cea prevăzută la 
art. 204 alin. (1) Cod fiscal, completată cu prevederile 
din normele metodologice de aplicare a art. 76 alin. (1)-
(3) Cod fiscal, din care se exclud veniturile prevăzute la 
art. 204 alin. (2) și art. 205 Cod fiscal.  

Se precizează că, pe perioada în care persoanele fizice 
asigurate beneficiază de indemnizații de asigurări 
sociale de sănătate, baza de calcul a CAMBP o 
reprezintă salariul de bază minim brut pe țară garantat 
în plată, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din 
concediul medical. 

 



Tax focus | Nr. 6/2016   
  

 

  

 
 

6 

Referitor la contribuția la Fondul de garantare pentru 
plata creanțelor salariale (CFG) 

Pct. 29. Baza de calcul a CFG este cea prevăzută la art. 
212 alin. (1), completată cu prevederile din normele 
metodologice de aplicare a art. 76 alin. (1)-(3) Cod 
fiscal, din care se exclud veniturile prevăzute la art. 212 
alin. (2) și art. 213 Cod fiscal.  

Se precizează că se datorează CFG numai pentru 
indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate acordate 
și suportate de angajator pentru primele 5 zile de 
incapacitate de muncă. În cazul indemnizațiilor de 
incapacitate temporară de muncă ca urmare a unui 
accident sau a unei boli profesionale, se datorează CFG 
numai pentru primele 3 zile de incapacitate de muncă, 
suportate de angajator. 

Titlul VI. Impozitul pe veniturile obținute din 
România de nerezidenți și impozitul pe venitul 
reprezentanțele firmelor străine înființate în 
România 

Pct. 3. Veniturile obținute din prestarea de servicii de 
management și consultanță care sunt cheltuieli ale 
sediului permanent din România sunt impozabile, 
indiferent dacă sunt prestate sau nu în România, atunci 
când nu sunt încheiate convenții sau beneficiarul nu 
prezintă dovada rezidenței fiscale. Încadrarea serviciilor 
în categoria celor de consultanță și management se 
face în baza analizei contractelor și a documentelor 
justificate.  

Pct. 8. Sumele plătită cu titlu de dobândă negativă nu 
sunt considerate plată de venit.  

Pct. 9. Se prevede în mod expres că veniturile din 
dobânzi se supun impozitării cu cota de 50% numai 
dacă tranzacțiile care generează aceste venituri sunt 
calificate ca fiind artificiale.  

Pct. 10. Veniturile din dobânzi se supun impozitării cu 
cota de 16% dacă veniturile sunt plătite într-un stat cu 
care România are încheiat instrument juridic pentru 
schimbul de informații, iar beneficiarul nu prezintă 
dovada rezidenței fiscale. 

Pct. 11. În cazul dividendelor distribuite, dar neplătite la 
sfârșitul anului, impozitul se declară și se plătește până 
la daat de 25 ianuarie a anului următor. Dacă 
nerezidentul prezintă certificatul de rezidență fiscală 
pentru anul anterior se va aplica cota cea mai favorabilă 
dintre cota din legislația națională și cea din CEDI 
aplicabilă. Cota de impunere de 5% se aplică pentru 
dividendele distribuite după data de 1 ianuarie 2016.   

Pct. 12. Se stabilește modul de impunere și procedura 
de declarare a veniturilor din dobânzi obținute din 
România de persoane juridice rezidente într-un stat 
membru UE sau SEE.  

Pct. 13. Se stabilește modul de impunere și procedura 
de declarare a veniturilor din activități independente 
obținute din România de persoane fizice rezidente într-
un stat membru UE sau SEE.  

Pct. 14. Se stabilește modul de impunere și procedura 
de declarare a veniturilor din activitățile desfășurate de 

artiști și sportivi, obținute din România, dacă aceștia 
sunt rezidenți într-un stat membru UE sau într-un stat cu 
care România a încheiat CEDI.  

Pct. 20. Au fost reformulate prevederile referitoare la 
impozitarea câștigurilor obținute din transferul titlurilor 
de valoare, realizate printr-un intermediar rezident în 
România. În acest caz, originalul sau copia legalizată a 
certificatului de rezidență fiscală (sau un document 
similar) se depune la intermediar însoțit de traducerea 
autorizată.  

Pct. 21. În cazul cesionării titlurilor de participare 
deținute la o persoană juridică română care generează 
venituri impozabile în România, persoanele nerezidente 
au obligația depunerii declarației de venit sau de impozit 
pe profit, după caz.  

Pct. 22. Pentru veniturile din dobânzi în relația cu 
Austria, se depune o declarație informativă referitoare la 
plățile de astfel venituri făcute de persoanele fizice 
nerezidente în statele membre UE, de către plătitorii de 
venituri până la 29 februarie 2016 pentru veniturile din 
2015 (până la 28 februarie 2017 – pentru veniturile din 
2016). 

Titlul VII. Taxa pe valoarea adăugată (TVA) 

Pct. 1. Au fost introduse definiții pentru ”domiciliul stabil” 
și ”reședința” persoanei fizice și au fost reformulate 
prevederile referitoare la determinarea sediului activității 
economice al unei persoane impozabile. 

Pct. 2. Prin norme s-a stabilit aria de aplicare teritorială 
a legislației fiscale din România, care include zona 
contiguă a României și zona economică exclusivă.  

Operațiuni impozabile 

Pct. 3. La determinarea operațiunilor impozabile se 
precizează că operațiunile care nu au locul 
livrării/prestării în România nu sunt impozabile în 
România, indiferent dacă îndeplinesc celelalte condiții 
prevăzute la art. 268 alin. (1) Cod fiscal. De asemenea, 
au fost operate unele clarificări referitoare la 
înregistrarea persoanelor juridice scutite de TVA sau 
neimpozabile la depășirea plafonului de achiziții 
intracomunitare ori prin opțiune. 

Pct.  4. În ce privește tranzacțiile cu bunuri imobile 
realizate de persoane fizice, se prevede că, dacă 
persoana fizică  nu se înregistrează în scopuri de TVA 
dar desfășoară activitate economică,  se aplică regimul 
special de scutire pentru întreprinderi mici. În baza 
acestor prevederi, persoanele fizice care desfășoară 
activități economice au obligația de înregistrare în 
scopuri de TVA la depășirea plafonului de scutire 
(conform art. 310 Cod fiscal).  

Exemplele privind tratamentul persoanelor fizice au fost 
actualizate, având în vedere că plafonul de scutire se 
calculează numai pentru operațiunile realizate în calitate 
de persoană impozabilă - atunci când desfășoară 
activități economice. Noțiunea de activitate economică 
înclude cazul în care persoana fizică realizează mai 
mult de o tranzacție cu bunuri imobile care nu au fost 
utilizate în scop personal/moștenite. 
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Pct. 5. Organul fiscal competent pentru administrarea 
persoanelor impozabile componente ale unui grup fiscal 
este organul fiscal central.  

Se aduc clarificări privind modul de anulare a 
tratamentului fiscal al grupului fiscal sau a membrilor 
acestuia. Se adaugă obligația pentru membrii grupului 
fiscal de a întocmi primul decont de TVA după părăsirea 
grupului fiscal doar pe baza operațiunilor efectuate în 
perioada ulterioară părăsirii grupului, fără preluarea 
soldului din decontul anterior, depus în vederea 
întocmirii decontului consolidat. 

Pct. 7. Distribuirea de produse agricole de către 
societățile agricole către asociați este considerată livrare 
de bunuri efectuată cu plată, dacă taxa aferentă 
bunurilor a fost dedusă total sau parțial.  

Condițiile stabilite în norme pentru transferul activelor 
sau a unei părți din active nu se aplică în cazul fuziunii 
și divizării, acestea fiind considerate transfer de active în 
toate situațiile.  

Constituie transfer, operațiune impozabilă din punct de 
vedere al TVA, și transportul/expedierea din România 
de materii prime în vederea prelucrăii în alt stat membru 
și care nu se mai întorc în România, caz în care non-
transferul inițial devine transfer. 

Pentru contractele de construire, antecontractele de 
cumpărare și contractele de promisiune de vânzare a 
unui imobil neconstruit are loc o livrare de bunuri imobile 
dacă se realizează transferul titlului de proprietate 
asupra construcției rezultate. În caz contrar are loc o 
prestare de servicii. 

Pct. 8. Prestările de servicii cuprind orice operațiuni 
care nu sunt considerate livrări de bunuri, inclusiv 
vânzarea de active imobilizate necorporale.  

Locul prestării 

Pct. 14. Pentru stabilirea locului prestării serviciilor, 
codul de identificare în scop de TVA nu este suficient 
pentru ca să dea naștere unui sediu fix (ex. înregistrare 
directă).  

Pentru serviciile de telecomunicații, radio, televiziune și 
electrinice se stabilește o regulă specială privind locul 
prestării serviciilor în spații publice (cabină telefonică, 
wi-fi spot, internet cafe, restaurant, holul unui hotel), 
respectiv clientul este stabilit în aceste locații. În cazul 
prestării acestor servicii în aeronave, nave sau trenuri 
aflate în interiorul UE, locul în care este stabilit clientul 
este în țara unde începe transportul. 

Sunt definite criteriile pentru determinarea locului în care 
este stabilită o persoană juridică neimpozabilă. În plus, 
sunt stabilite reguli privind determinarea statului în care 
sunt stabilite persoanele impozabile (sau persoanele 
juridice neimpozabile, considerate persoane impozabile) 
în cazul în care acestea sunt stabilite într-una sau mai 
multe state. De asemenea, sunt stabilite reguli privind 
identificarea sediilor fixe care beneficiază de servicii, 
respectiv prestează servicii. O persoană impozabilă 
(sau o persoană juridică neimpozabilă, considerată 
persoană impozabilă) nu este considerată persoană 

impozabilă dacă primește servicii destinate exclusiv 
uzului privat, inclusiv cel al personalului său. 

Pct. 16. În cazul serviciilor prestate în legătură cu bunuri 
imobile, acestea au o legătură suficient de directă cu 
bunul imobil dacă sunt derivate dintr-un bun imobil iar 
acel bun imobil este un element constitutiv al serviciului, 
fiind central și esențial pentru serviciile prestate.  

Sunt considerate servicii legate de bunuri imobile: 

- construirea de stucturi permanente pe un teren 
precum și lucrările de construcție și demolare 
executate asupra unor structuri permanente (ex. 
rețele de conducte pentru gaz, apă, canalizare și 
similare);  

- întreținerea, renovarea și repararea structurilor 
permanente menționate mai înainte; 

- punerea la dispoziție de echipamente pentru 
realizarea de lucrări asupra unui bun imobil, dar 
numai dacă prestatorul își asumă obligația execuției 
lucrărilor. 

Au fost eliminate din lista serviciilor legate de bunuri 
imobile: arendarea, serviciile de asigurare a bunurilor 
imobile, punerea la dispoziție de locuri de parcare, 
credite pentru imobile, închirierea de seifuri.  

Pct. 18. Furnizarea de produse alimentare și/sau 
băuturi, preparate sau nu, cu sau fără transport, dar 
vreun alt serviciu conex nu constituie servicii de 
restaurant sau catering (n.n. pentru determinarea locului 
prestării). 

Pct. 19. Un mijloc de transport este pus efectiv la 
dispoziția unui client, la locul unde se află mijlocul de 
transport și atunci când controlul fizic efectiv asupra 
acestuia este preluat de un terț care acționează în 
numele clientului (n.n. pentru determinarea locului 
prestării de servicii de închiriere pe termen scurt). 

Pct. 21. Sunt stabilite reguli specifice privind 
determinarea locului utilizării unor servicii 
(reședinței/domiciliului) în cazul în care beneficiarii sunt 
persoane neimpozabile (servicii de închiriere mijloace 
de transport pe termen mediu și lung, servicii de 
telecomunicații, electronice, radiodifuziune și televizune 
etc.). 

Pct. 22. În cazul biletelor la evenimente vândute prin 
intermediari locul prestării este acolo unde activitățile se 
desfășoară efectiv. 

Pct. 23.  Se stabilesc elementele necesare pentru a 
determina regimul de impozitare aplicabil operațiunilor 
impozabile (natura operațiunii, caracterul principal sau 
accesoriu al operațiunii).  Persoanele care trec de la 
regimul de scutire la cel de taxare, au obligația de a 
efectua regularizarea pentru aplicarea regimului de 
impozitare în vigoare la data livrării/prestării de servicii 
pentru facturile emise/avansuri încasate înainte de 
înregistrarea în scopuri de TVA. 

Faptul generator și exigibilitatea 

Pct. 24. Pentru medicamentele care fac obiectul 
contractelor cost-volum-rezultat se consideră că livrarea 
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bunurilor are loc la data la care se înregistrează 
rezultatul medical. Aceste prevederi se aplică 
tranzacțiilor efectuate pe întregul lanț de distribuție a 
medicamentelor care fac obiectul acestor contracte. 

În cazul serviciilor de consultanță, juridice, contabilitate, 
expertiză, mentenanță, service și similare pentru care 
nu se întocmesc rapoarte de lucru (inclusiv cele pe bază 
de abonament) faptul generator intervine la data stabilită 
în contract pentru efectuarea plății sau la date emiterii 
unei facturi.  

Se exemplifică modul de determinare a faptului 
generator în cazul operațiunilor de închiriere, leasing, 
concesionare, arendare de bunuri, acordare cu plată a 
unor drepturi reale pe o anumită perioadă (uzufruct, 
superficie).  

Pct. 25. Sunt prevăzute reguli specifice privind 
exigibilitatea TVA în cazul vânzării voucherelor cu scop 
unic sau multiplu și cartelelor telefonice pre-plătite 
(inclusiv reîncărcare cu credit). Aceste prevederi nu se 
aplică pentru voucherele care conferă dreptul de a 
beneficia de livrări de bunuri/prestări de servicii pentru 
care se aplică regimul special pentru agenții de turism.  

Baza de impozitare. Refacturarea 

Pct. 30. Baza de impozitare este zero și în cazul 
bunurilor de natură alimentară cu termen de consum 
expirat și care nu mai pot fi valorificate (dacă sunt 
acordate cu titlu gratuit unor ONG-uri/instituții publice). 
Refacturarea impozitului pe clădiri se cuprinde în baza 
de impozitare dacă operațiunea de închiriere este 
taxabilă prin opțiune.  

Baza de impozitare a unei livrări/prestări include și 
valoarea cheltuielilor accesorii acestei operațiuni, 
aplicându-se același tratament fiscal.  

Pct. 31. Se stabilesc condițiile cumulative pentru 
refacturarea de cheltuieli. În cazul structurii de 
comisionar exigibilitatea pentru operațiunile refacturate 
intervine la data emiterii facturii de către persoana care 
refacturează cheltuieli efectuate pentru alte persoane, 
indiferent de natura operațiunilor refacturate. Pentru 
fiecare cheltuiala refacturată se aplică regimul fiscal al 
operațiunii refacturate (ex. locul livrării/prestării, cote, 
scutiri). 

Colectarea taxei 

Pct. 36. Au fost introduse prevederi exprese privind 
modul de determinare a taxei colectate în cazul în care 
părțile stabilesc că TVA este inclusă în contravaloarea 
livrării și atunci când se consideră că este inclusă în 
preț, inclusiv în cazul în care părțile nu au stabilit dacă 
taxa este inclusă în prețul agreat. A fost definit termenul 
de apă potabilă, pentru aplicarea cotei reduse de TVA.  

Pct. 38. Sunt prezentate exemple noi de servicii 
(expediere mărfuri, leasing imobiliar) pentru 
exemplificarea modului de determinare a taxei colectate, 
în contextul modificării cotelor.  

Scutiri 

Pct. 40. Scutirea de TVA pentru servicii medicale NU se 
aplică pentru: 

- servicii de colectare a sângelui din cordonul 
ombilical al nou-născuților, testare și procesare a 
acestuia, depozitare celule stem; 

- servicii pentru efectuarea de studii clinice cu 
medicamente de uz uman. 

Pct. 44. Scutirea de TVA pentru servicii sociale se 
aplică și de creșele înființate în baza Legii nr. 263/2007. 

Pct. 46. Se stabilesc condițiile pentru aplicarea scutirii 
pentru prestări de servicii legate de practicarea sportului 
și educației fizice,  precum și modul de interpretare al 
acestor prevederi.  

Pct. 51. Scutirea de TVA pentru serviciile prestate de 
grupuri independente de persoane se aplică numai 
pentru serviciile prevăzute în norme, legate în mod 
direct și indispensabile desfășurării activităților scutite 
ale membrilor. Se completează elementele obligatorii 
ale notificării care trebuie depusă de grupul independent 
la organul fiscal competent. Depunerea cu întârziere a 
notificării nu conduce la anularea scutirii (notificarea 
poate fi depusă și în timpul controlului). 

Pct. 52. Autorizarea amânării plății prețului, după data 
livrării sau prestării, în schimbul plății unei dobânzi este 
considerată o acordare de credit, scutită de TVA.  Dacă 
dobânda este plătită până la data livrării/prestării atunci 
aceasta reprezintă o parte a prețului (nu este considerat 
un serviciu financiar). 

Pct. 59. Scutirile de TVA prevăzute la art. 292 (Scutiri 
pentru anumite activități de interes general și scutiri 
pentru alte activități) se aplică și pentru livrări de 
bunuri/prestări de servicii către sine.  

Pct. 65. Scutirile cu drept de deducere (pentru exporturi 
sau operațiuni similare, livrări intracomunitare, transport 
internațional și intracomunitar, traficul internațional de 
bunuri și pentru intermediarii acestora) se aplică dacă 
persoanele impozabile justifică scutirea cu documente 
prevăzute de instrucțiunile aprobate prin OMFP. 
Aplicarea regimului de taxare în aceste cazuri nu implică 
anularea dreptului de deducere la beneficiarii 
operațiunilor. 

Dreptul de deducere 

Pct. 67. Deși dreptul de deducere este un principiu 
fundamental al sistemului TVA, jurisprudența CJUE 
permite organelor fiscale să refuze acordarea dreptului 
de deducere dacă se stabilește, pe bază de elemente 
obiective, că acest drept este invocat în mod abuziv sau 
fraudulos. 

În cazul sistemului TVA la încasare, amânarea dreptului 
de deducere până la data efectuării plății nu se aplică în 
cazul achizițiilor pentru care TVA este nedeductibilă 
(n.n. TVA aferentă nu este înregistrată ca TVA 
neexigibilă). 

Se stabilesc reguli speciale privind deducerea TVA 
pentru investițiile destinate realizării de bunuri imobile, 
în funcție de regimul TVA al operațiunilor preconizate a 
se realiza de contribuabil.  

Pct. 69. Exercitarea dreptului de deducere a TVA pentru 
achiziții presupune îndeplinirea condițiilor de fond, 
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detaliate la pct. 67 din norme și condițiile de formă de la 
art. 299 Cod fiscal.  

Pct. 70. Este exemplificat modul de deducere a TVA 
aferent investițiilor realizate de persoane impozabile cu 
regim mixt, indiferent dacă investițiile au fost începute 
înainte sau după 1 ianuarie 2016. 

Pct. 71. Se permite corectarea facturilor de către 
furnizori, pe perioada de prescripție pentru operațiunile 
în cauza, ca urmare a inspecției fiscale. În acest caz 
beneficiarii au drept de deducere a TVA pentru facturile 
corectate, chiar dacă a expirat perioada de prescripție, 
cu condiția exercitării acestui drept în maxim un an de la 
primirea facturii corectate.    

Rambursare TVA 

Pct. 77. Persoanele impozabile pot renunța la cererile 
de rambursare a TVA depuse anterior datei de 
1 ianuarie 2016 și care sunt în curs de soluționare.  

Ajustarea dreptului de deducere a TVA 

Pct. 78. Se definește ajustarea pozitivă (câștigarea 
dreptului de deducere) și ajustarea negativă (pierderea 
dreptului de deducere). Ajustarea se evidențiază în 
decontul de taxă pentru perioada fiscală în care a 
intervenit evenimentul care a generat ajustarea.  

Serviciile neutilizate constau, în scopul aplicării ajustării 
TVA, în imobilizările necorporale care nu sunt complet 
amortizate la momentul la care intervine obligația sau 
dreptul de ajustare a TVA (n.n. ajustarea se face la 
nivelul valorii rămase neamortizate a imobilizării). 

În cazul anulării înregistrării în scopuri de TVA de către 
organele fiscale, nu se fac ajustări ale taxei, pentru 
bunuri de natura stocurilor, activelor corporale fixe în 
curs de execuție și serviciilor neutilizate. În acest caz se 
colectează TVA conform art. 11 Cod fiscal.  

Au fost eliminate prevederile exprese referitoare la 
ajustarea TVA în cazul casării activelor fixe corporale, 
altele decât bunurile de capital. 

Pct. 79. Au fost introduse în norme prevederile 
referitoare la întocmirea registrului bunurilor de capital, 
utilizat pentru ajustarea TVA, în situațiile prevăzute de 
lege. Pentru aplicarea acestor prevederi a fost definită 
noțiunea de bun imobil și cea de casare, precum și 
reguli speciale privind modul de determinare a valorii 
transformărilor/modernizărilor, respectiv a bunurilor 
imobile în vederea ajustării taxei.  

Exemplele practice privind ajustarea taxei pentru 
bunurile de capital au fost actualizate potrivit 
prevederilor din noul Cod fiscal.  

Pct. 80. De asemenea, au fost aprobate reguli tranzitorii 
pentru ajustarea activelor corporale fixe care nu erau 
considerate bunuri de capital până la 31 decembrie 
2015 și care nu au fost complet amortizate până la data 
la care intervin evenimentele care conduc la ajustarea 
taxei. 

Regimul special de scutire pentru întreprinderi mici 

Pct. 83. Au fost actualizate prevederile normelor de 
aplicare pentru acest regim. Unele operațiuni scutite 

fără drept de deducere (servicii financiar-bancare, 
asigurare-reasigurare, închiriere și vânzarea de terenuri 
construibile/construcții noi) nu sunt luate în calculul cifrei 
de afaceri pentru aplicarea regimului de scutire, dacă 
sunt accesorii activității principale.  

Scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în 
scopuri de TVA și aplicarea regimului de scutire 
conduce la ajustarea taxei pentru bunurile aflate în stoc, 
serviciile neutilizate, activele corporale fixe în curs de 
execuție și bunurile de capital (inclusiv achizițiile pentru 
care faptul generator este ulterior datei scoaterii din 
evidență), cu respectarea  regulilor privind ajustarea 
menționate mai sus.  

În mod similar se procedează atunci când se trece de la 
regimul de scutire la regimul de taxare, inclusiv atunci 
când persoana impozabilă nu se înregistrează în 
scopuri de TVA. 

Regimul special pentru agenții de turism 

Pct. 85. Pentru conversia sumelor în valută se admite 
utilizarea cursului de schimb comunicat de Banca 
Centrală Europeană. La refacturarea serviciilor supuse 
regimul special pentru agenții de turism se aplică același 
regim special.  

Regimul special pentru bunurile second-hand, opere de 
artă, obiecte de artă și antichități 

Pct. 86. A fost modificat modul de calcul al taxei 
colectate pentru acest regim, taxa colectată fiind 
determinată pentru fiecare tranzacție care are o marja 
pozitivă a profitului (n.n. nu se mai calculează pentru 
totalul marjei realizate într-o lună). 

Reprezentant fiscal  

Pct. 89.  Normele privind reprezentantul fiscal (în scop 
de TVA) au fost actualizate și au fost adăugate unele 
obligații noi pentru persoana impozabilă și 
reprezentantul fiscal al acesteia.  

La  înregistrarea prin reprezentant fiscal se depune și 
contractul încheiat de persoana impozabilă și 
reprezentant.     

Facturarea 

Pct. 92. Se introduce posibilitatea emiterii autofacturii în 
cazul în care furnizorul nu emite factura de corecție în 
cazul producerii evenimentelor care generează 
ajustarea bazei de impozitare a TVA.  

În cazul refacturării de cheltuieli (conform pct. 31 din 
norme) nu se aplică termenul de 15 zile de la sfîrșitul 
lunii în care a avut loc faptul generator (de la art. 319 
alin. (16) Cod fiscal).  

În ce privește elementele obligatorii ale facturii:  
a) pentru înscrierea datei livrării/prestării în factură 

sunt exemplificate situațiile care pot apare în 
practică și legătura dintre data livrării/prestării și 
data emiterii facturii. 

b) facturile emise de reprezentant trebuie să 
conțină atât denumirea persoanei impozabile 
din străinătate cât și datele de identificare ale 
reprezentantului fiscal; 
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c) la adresa furnizorului/prestatorului sunt detaliate 
elementele care trebuie înscrise pe factură 
pentru persoanele impozabile cu sediul activității 
economice în România și în străinătate (cu unul 
sau mai multe sedii fixe în România, înregistrate 
direct sau prin reprezentant fiscal); 

Asocieri în participațiune 

Pct. 102. Normele privind evidența TVA în cazul 
asocierilor în participațiune au fost restructurate.  

Bunurile și serviciile aportate la asociere nu sunt 
operațiuni impozabile, însă părțile pot opta pentru 
taxarea acestor operațiuni. Pentru achizițiile de bunuri și 
servicii reprezentând aport, membrii pot exercita integral 
dreptul de deducere dacă livrarea/prestarea efectuată 
de asociere către terți implică exclusiv operațiuni care 
dau drept de deducere (ex. operațiuni taxabile).  

În cazul în care operațiunile derulate de asociere sunt 
atât cu drept de deducere cât și fără drept de deducere, 
se stabilesc reguli speciale privind exercitarea dreptului 
de deducere, respectiv de ajustare a dreptului de 
deducere.  

Orice depășire a obligațiilor stabilite prin contract 
(participație la cheltuielile asocierii) va fi considerată 
livrare/prestare de servicii cu plată.  

Prevederile din norme nu se aplică dacă asocierea nu 
funcționează potrivit regulilor specificate la alin. (1) din 
aceste norme sau dacă facturarea, în numele asociației, 
este realizată și de alți membri decât asociatul 
administrator. Pentru explicarea tratamentului fiscal al 
asocierii au fost introduse 6 exemple.  

Perioada fiscală 

Pct. 103. La determinarea cifrei de afaceri care se 
compară cu plafonul de 100.000 euro nu se iau în calcul 
sumele înscrise în câmpurile privind datele informative 
din decont (ex. facturi emise după inspecția fiscală sau 
TVA neexigibilă). Această regulă se aplică și pentru 
determinarea cifrei de afaceri la depășirea plafonului de 
scutire. 

Măsuri de simplificare (Taxare inversă) 

Pct. 109. Prevederile referitoare la taxarea inversă au 
fost actualizate ca urmare a adăugării unor noi categorii 
de produse pentru care se aplică taxarea inversă. Este 
prezentată lista bunurilor care intră în categoria 
deșeurilor, precum și definiții/explicații privind bunurile/ 
serviciile pentru care se aplică taxarea inversă. Se 
stabilește că taxarea inversă se aplică și în cazul 
clădirilor/părților de clădiri care se achită în rate pe baza 
unor contracte încheiate anteroir datei de 31 decembrie 
2006.    

Se prevede în mod expres că înscrierea eronată a taxei 
pe factura pentru o livrare/prestare care se supune 
taxării inverse conduce la pierderea dreptului de 
deducere la beneficiar, inclusiv în cazul în care 
îndreptarea erorii nu este posibilă datorită falimentului 
furnizorului/ prestatorului. 

Titlul VIII – Accize și taxe speciale 

Pct. 1. Noțiunea de ”autoritate competentă” include și 
comisiile constituite la nivelul structurilor subordonate 
ale ANAF. Se definește noțiunea de operaror economic:  
persoana juridică care desfășoară independent și 
indiferent de loc activități economice cu produse 
accizabile, oricare ar fi scopul sau rezultatul acestor 
activități. 

În cazul în care intervin modificări în Nomenclatura 
combinată, se va realiza corespondența între noile 
coduri și codurile NC din Codul fiscal. 

Eliberare pentru consum 

Pct. 2. Se stabilesc situațiile în care nu se datorează 
accize (n.n. aceste situații trebuie dovedite cu procese-
verbale):  

- caz fortuit sau forță majoră care determină 
distrugerea totală sau pierderea iremediabilă a 
produselor, 

- cauze ce țin de natura produselor accizabile și care 
determină pierderi iremediabile,  

- distrugerea totală autorizată de autoritatea vamală 
teritorială.  

Se stabilește, de asemenea, modul în care pierderile se 
evidențiază în contabilitate sau în situațiile de raportare. 
Pentru produsele accizabile pentru care se prevăd 
niveluri diferite ale accizelor, calculul accizelor datorate 
pentru pierderile ce intervin în antrepozitul fiscal și care 
nu pot fi individualizate pe produs se face pe baza celui 
mai ridicat nivel al accizelor pe produs. 

Se stabilește calculul accizelor în cazul pierderilor de 
produse energetice (de la art. 355 alin. (2) Cod fiscal) 
aflate sub regim suspensiv de accize care sunt 
impozabile.  

Nivelul accizelor 

Pct. 4. În situația produselor energetice în care are loc o 
combinare între utilizarea în scop comercial și utilizarea 
în scop necomercial a acestora, nivelul accizelor se 
aplică proporțional cu fiecare tip de utilizare. 

Documente fiscale 

Pct. 7. La livrarea de produse accizabile, este 
obligatorie emiterea avizului de însoțire a mărfurilor pe 
perioada transportului, alături de factură. 

Garanții 

Pct. 8. Expeditorul înregistrat are obligația constituirii 
unei garanții în cotă de 6% din contravaloarea accizelor 
aferente produselor accizabile expediate în regim 
suspensiv de accize, estimate la nivelul unui an.  

Pentru importatorul autorizat, nivelul garanției este de 
6% din contravaloarea accizelor aferente produselor 
accizabile importate, estimate la nivelul unui an.  

Nivelul garanției se actualizează în funcție de cantitățile 
de produse accizabile importate în anul precedent. 
Actualizarea se face nu numai anual, dar și ori de câte 
ori este necesar de către autoritatea vamală teritorială. 
Pentru produsele energetice (de la art. 355 alin. (2) Cod 
fiscal), nivelul garanției se stabilește pe baza nivelului  
accizelor pentru motorină. 
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Nivelul de reducere a garanției rămâne neschimbat 
dacă antrepozitarul autorizat solicită autorizarea unui loc 
nou ca antrepozit fiscal sau dacă solicită reautorizarea. 

Alcool și băuturi alcoolice 

Pct. 12. Se definesc noțiuni noi: comercializare în vrac 
pentru alcool etilic și băuturi alcoolice și alambic. 
Gospodăria individuală trebuie să declare cantitatea de 
țuică și rachiuri produse în baza cărora autoritatea 
vamală teritorială stabilește cuantumul accizelor și emite 
decizia de impunere. Dacă aceste cantități nu sunt 
declarate, cuantumul accizelor este stabilit pe baza 
verificărilor efectuate de autoritatea vamală teritorială. 

Tutun prelucrat 

Pct. 13. Se stabilește procedura pentru distrugerea 
deșeurilor de tutun din antrepozitul fiscal care nu sunt 
considerate tutun de fumat și nu pot face obiectul 
procesării pentru obținerea de tutun de fumat. 

Produse energetice 

Pct. 14. Se definește locul de producție pentru produse 
energetice. Asimilarea unui produs cu un produs 
energetic echivalent pentru care este stabilit un nivel al 
accizelor produce efecte numai în ceea ce priveşte 
nivelul accizelor aplicabil pentru acel produs şi nu are 
consecinţe în ceea ce priveşte regimul de antrepozitare 
și deplasarea/primirea produselor accizabile aflate în 
regim suspensiv de accize. 

Gaz natural 

Pct. 15. Se definește noțiunea de distribuitor și 
redistribuitor de gaz natural. Se stabilește momentul 
exigibilității accizelor pentru operatorii economici: care 
efectuează achiziţii de gaz natural din alte state 
membre/importă gaz natural pentru consum propriu, 
inclusiv în scop de producţie sau care produc gaz 
natural pentru consum propriu, în alte scopuri decât cel 
de producţie. 

Cărbune, cocs și lignit 

Pct. 16. Se stabilește momentul exigibilității accizelor 
pentru operatori economici care extrag şi/sau produc 
produse energetice pentru consum propriu, în alte 
scopuri decât cel de producţie. 

Regimul de antrepozitare 

Pct. 21. Produsele accizabile pentru care accizele au 
fost plătite pot fi amestecate în afara antrepozitului 
fiscal, între ele sau cu produse neaccizabile, cu condiţia 
ca accizele aferente produselor accizabile să fi fost 
plătite anterior şi suma plătită să nu fie mai mică decât 
contravaloarea accizei care ar putea fi aplicată asupra 
amestecului. Se definește noțiunea de organizare 
administrativă ca fiind schema organizatorică a 
persoanei care intenționează să fie antrepozitar 
autorizat. 

Pct. 24. În ce privește depunerea cererii de antrepozit 
fiscal, aceasta trebuie să conțină și lista produselor 
accizabile ce se utilizează ca materie primă în procesul 
de producţie, precum şi încadrarea tarifară aferentă. 

Pct. 30. În antrepozitul fiscal de producţie se pot 
desfășura și alte activităţi care au legătură cu activitatea 
principală şi care conduc la utilizarea materiilor prime şi 
auxiliare, a subproduselor obţinute sau care contribuie 
la realizarea producţiei. În acest sens, antrepozitarul 
autorizat trebuie să anunțe în scris autoritatea vamală 
teritorială asupra acestei intenții și va depune la această 
autoritate manualul de procedură. 

Pct. 32. Ca urmare a modificării perioadei de valabilitate 
a autorizaţiilor de antrepozit fiscal de la 3 ani la 5 ani, 
perioada de valabilitate a autorizaţiilor de antrepozit 
fiscal emise până la data de 31 decembrie 2015 şi care 
sunt valide la data de 1 ianuarie 2016 se prelungeşte de 
drept până la 5 ani, fără nicio solicitare din partea 
antrepozitarului autorizat şi fără a fi necesara depunerea 
unei cereri de reautorizare. 

Pct. 33. Pentru orice nou produs ce va intra în 
nomenclatorul de fabricaţie, antrepozitarul autorizat are 
obligaţia de a prezenta autorităţii vamale centrale 
documentaţia completă pentru obţinerea încadrării 
tarifare a produsului, precum şi a încadrării în 
nomenclatorul codurilor de produse accizabile, efectuate 
de această autoritate. Se definește noțiunea de ”produs 
nou”: acesta este produsul finit accizabil care datorită 
caracteristicilor şi proprietăţilor fizico-chimice şi 
organoleptice determină o încadrare într-o nouă 
categorie de produse în nomenclatorul codurilor de 
produse accizabile ale antrepozitului fiscal, faţă de cele 
deţinute potrivit autorizaţiei de antrepozit fiscal.  

Se stabilesc obligațiile antrepozitarului după 
introducerea în fabricație a noului produs, precum și 
modul de regularizare a accizelor când se constată 
diferențe între încadrarea tarifară în urma analizelor și 
cea stabilită pe bază de documente. 

Obligațiile antrepozitarului autorizat. 

Pct. 39. Antrepozitarii autorizaţi care deţin antrepozite 
fiscale de producţie şi/sau de depozitare depun la 
autoritatea vamală teritorială o situaţie lunară 
centralizatoare privind operaţiunile desfăşurate în 
antrepozitul fiscal. 

Antrepozitarul autorizat care intenţionează să aducă 
modificări asupra datelor iniţiale în baza cărora a fost 
emisă autorizaţia de antrepozitar are obligaţia să anunţe 
la autoritatea vamală teritorială intenţia sa de modificare 
cu cel puţin 5 zile înainte de producerea acesteia. 
Această obligaţie se referă inclusiv la menţionarea 
oricărui produs accizabil ce urmează a fi obţinut în baza 
unei documentaţii diferite faţă de cea care a stat la baza 
emiterii autorizaţiei. 

Anularea, revocarea și suspendarea autorizației de 
antrepozit fiscal 

Pct. 40. Se definește finalizarea procesului de producție 
ca fiind realizarea produsului finit, aşa cum este acesta 
descris în manualul de procedură depus la momentul 
autorizării antrepozitului fiscal de producţie. 

Termenul pentru emiterea unei noi autorizații, în urma 
revocării autorizației inițiale, este de 180 zile (n.n. 6 luni 
în reglementarea anterioară) de la data revocării. 
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Destinatarul înregistrat 

Pct. 42. Se instituire o procedură simplificată pentru 
destinatarul înregistrat care realizează ocazional achiziții 
intracomunitare de produse accizabile.   

Pct. 43. Locurile declarate de către destinatar, altele 
decât sediul social, nu reprezintă locuri de livrare 
directă. Destinarul înregistrat care primește doar 
ocazional produse accizabile nu utilizează opțiunea de 
livrare directă.  

Destinatarii înregistrați care primesc produse energetice 
în vrac trebuie să dovedească deținerea sub orice formă 
de rezervoare fixe standardizate, calibrate de Biroul 
Român de Metrologie Legală.  

Pct. 44. Autorizația de destinatar înregistrat are termen 
de valabilitate nelimitat, cu excepția situației în care 
destinatarul înregistrat are și autorizație de utilizator final 
(în acest caz autorizația de destinatar înregistrat are 
aceeași perioadă de valabilitate ca autorizația de 
utilizator final).  

Autorizația de destinatar înregistrat care primește 
ocazional produse accizabile este valabilă 12 luni de la 
data emiterii. 

Se stabilește procedura de emitere a autorizației de 
destinatar înregistrat și comunicarea informațiilor între 
autoritatea vamală teritorială și autoritatea fiscală 
centrală.  

Pct. 46. Se stabilesc obligațiile destinatarului înregistrat 
printre care: garantarea plății accizelor, depunerea de 
situații lunare centralizatoare pentru achiziții și livrări de 
produse accizabile, comunicarea modificărilor față de 
datele înscrise în autorizație. 

Expeditorul înregistrat 

Pct. 42 - 52. Se stabilește procedura de emitere a 
autorizației de expeditor înregistrat. Autorizația de 
expeditor înregistrat este necesară și pentru transportul 
sub regim suspensiv de accize de la locul de import și 
până la antrepozitul fiscal.  

Autorizația are termen de valabilitate nelimitat.  Se 
stabilesc obligațiile expeditorului înregistrat printre care: 
garantarea plății accizelor, depunerea de situații lunare 
centralizatoare pentru achiziții și livrări de produse 
accizabile, comunicarea modificărilor față de datele 
înscrise în autorizație (autorizația modificată este 
valabilă de la data emiterii). 

Importatorul autorizat 

Pct. 53 - 58. Se stabilește procedura de emitere a 
autorizației de importator înregistrat. Autorizația are 
termen de valabilitate nelimitat.   

Se stabilesc obligațiile expeditorului înregistrat printre 
care: garantarea plății accizelor, comunicarea 
modificărilor față de datele înscrise în autorizație 
(autorizația modificată este valabilă de la data emiterii). 

Excepții de la regimul de accizare pentru produse 
energetice și energie electrică 

Pct. 59 – 73. Pentru produsele energetice și energia 
electrică utilizate în alte scopuri decât combustibil pentru 
motor sau pentru încălzire (inclusiv utilizare duală sau 
procese mineralogice) se stabilește procedura de 
acordare a exceptării de la regimul de accizare, inclusiv 
modificarea unor termene.  

Documentele pe baza cărora se acordă exceptarea pot 
consta în declarații pe propria răspundere a 
cumpărătorilor sau notificarea autorităților fiscale.   

Scutiri  

Pct. 74 – 118. Scutirea de la plata accizelor se acordă 
direct pe baza certificatului de scutire, autorizației de 
utilizator final sau pe baza notificării transmise 
autorităților competente, după caz.  

Pentru aplicarea scutirii de la plata accizelor se definesc 
produsele cosmetice, livrarea în vrac de alcool etilic 
denaturat, biocombustibil și biocarburanți.  

Modificările aduse datelor pe baza cărora a fost emisă 
autorizația de utilizator final trebuie comunicate 
autorității vamale teritoriale cu minim 5 zile lucrătoare, 
înainte de producerea modificării.  

Autorizația de utilizator final se revocă și dacă 
utilizatorul final înregistrează obligații fiscale restante la 
bugetul general consolidat de natura celor administrate 
de ANAF, mai vechi de 60 zile de la termenul legal de 
plată precum și la solicitarea scrisă a beneficiarului 
scutirii. Se stabilesc documentele care se depun, alături 
de cerere, la autoritatea vamală teritorială pentru 
obținerea autorizației de utilizator final. 

În cazul țigaretelor se aplică scutirea de accize dacă 
acestea sunt destinate testelor științifice sau testelor 
privind calitatea produselor, cu condiția ca testarea să 
se realizeze prin mijloace specifice științifice/privind 
calitatea produselor și nu prin comercializare. Scutirea 
se acordă pentru maxim 200.000 țigarete pe semestru, 
dacă sunt întocmite avize de însoțirea mărfii.  

În cazul combustibilului pentru aviație scutirea se acordă 
direct (livrare către aeronava care utilizează 
combustibilul în scopul scutit) sau indirect (livrarea se 
efectuează prin intermediari autorizați). Scutirea de la 
plata accizelor nu se acordă pentru aviația turistică în 
scop privat, pentru navigația ambarcațiunilor de 
agrement private, pentru deplasările la centrele de 
întreținere a navelor sau aeronavelor. 

Restituiri de accize 

Pct. 119 – 123. Se completează procedura de restituire 
a accizelor și de comunicare între autoritatea vamală 
teritorială cu autoritatea fiscală teritorială. Se definește 
noțiunea de ”retragere de pe piață” a produselor 
accizabile pentru reciclare, recondiționare sau 
distrugere. 

Se stabilește procedura de restituire a accizelor pentru 
produsele eliberate pentru consum în România și care 
sunt livrate intracomunitar, precum și în cazul 
produselor care sunt reintroduse în antrepozitul fiscal.  

Deplasarea și primirea produselor accizabile aflate în 
regim suspensiv de accize 
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Pct. 124 – 134. Se completează definiția ”locului de 
livrare directă  produselor accizabile în regim 
suspensiv”. Se definește noțiunea de ”neregulă” cu 
privire la deplasarea produselor accizabile în regim 
suspensiv de accize și situațiile în care aceste nereguli 
determină plata accizelor.  

Vânzare la distanță 

Pct. 139. Se definește noțiunea de ”vânzare la distanță” 
de produse accizabile precum și momentul la care se 
datorează accizele în statul de destinație, respectiv 
poate fi solicitată restituirea accizelor plătite în statul de 
expediție.   

Marcarea produselor accizabile 

Pct. 147 – 157. Se stabilesc documentele care însoțesc 
nota de comandă pentru eliberarea marcajelor, precum 
și procedura de eliberare a marcajelor către persoanele 
autorizate să le aplice pe produsele accizabile. 
Distrugerea marcajelor neutilizate se face sub 
supravegherea autorității vamale teritoriale.Se stabilește 
procedura de colorare și marcare a motorinei și păcurii 
(inclusiv pentru produsele asimilate acesteia).  

Alte obligații  

Pct. 158. Depozitarea produselor din tutun prelucrat 
preluate în custodie se face în orice loc de depozitare 
deținut de operatorii economici.  

Pct. 159. Măsura suspendării autorizației pentru 
întârzierea la plata accizelor cu mai mult de 15 zile (n.n. 
5 zile în vechea reglementare) încetează dacă 
operatorul economic prezintă un certificat de atestare 
fiscală din care rezultă că nu mai are obligații fiscale 
restante reprezentând accize.  

Pct. 163. Se stabilește tratamentul fiscal al diferențelor 
cantitative de produse energetice. 

Regimul accizelor neamortizate 

Pct. 165 - 170. Au fost modificate și completate 
prevederile referitoare la regimul produselor accizabile 
nearmonizate ca urmare a introducerii unor noi categorii 
de produse accizabile: (i) produse din tutun încălzit și (ii) 
lichide pentru țigaretele electronice.      

Contravenții  

Pct. 171-173. Au fost introduse alte contravenții (în plus) 
față de cele prevăzute de Codul fiscal, printre care:  

- neînscrierea mențiunii accize percepute pe factură 
sau aviz,  

- nedepunerea situațiilor lunare centralizatoare,  
- neutilizarea documentelor fiscale,  
- eliberarea în consum în vrac de produse 

intermediare/alcool etilic etc.  

Constatarea și aplicarea contravențiilor se face potrivit 
OG nr. 2/2001 (inclusiv prevederea referitoare la plata a 
½ din minimul amenzii în termen de 48 de ore). 

Dispoziții tranzitorii 

Pct. 174-178. Au fost introduse prevederi tranzitorii cu 
privire la restituirea banderolelor pentru produse 
fermentate liniștite, altele decât berea și vinul, 

prelungirea valabilității notificărilor depuse conform 
vechiului Cod fiscal până la 29 februarie 2016, inclusiv 
etc.    

Titlul IX. Impozite si taxe locale  

Pct. 1-6. Se definesc noțiunile de ”activitate economică” 
(în general și la nivelul instituțiilor publice), ”clădirile 
anexă”, ”clădire cu destinație mixtă”, ”clădiri rezidențiale” 
și ”clădiri nerezidențiale”, precum și caracteristicile pe 
care trebuie să le îndeplinească o construcție pentru a fi 
considerată clădire. 

Pct. 7. Pentru încadrarea în categoria clădirilor 
rezidențiale, nerezidențiale sau cu destinație mixtă 
trebuie avute în vedere destinația finală a clădirilor și 
modul de înregistrare a cheltuielilor cu utilitățile. 

Pct. 11. Se introduc sau se completează definițiile unor 
termeni precum ”agrement”, ”an de referință”, ”consilii 
locale”, ”destinație finală”, ”entitate”, ”organe fiscale 
locale” și ”rotunjire”.  

Impozit pe clădiri și taxa pe clădiri    

Pct. 12-13. Impozitul pe clădiri este anual și se 
datorează începând de la 1 ianuarie până la 31 
decembrie a anului fiscal, pe baza situației existente la 
data de 31 decembrie a anului anterior.  

Pct. 14. Se stabilesc persoanele care datorează 
impozitul pe clădiri: proprietar, locatar, fiduciar. 

Pct. 16. Impozitul și taxa pe clădiri se stabilesc în 
funcție de destinația finală a clădirii, pe baza declarației 
pe proprie răspundere a contribuabilului.  

Pct. 17. Spre deosebire de impozitul pe clădiri, taxa pe 
clădiri poate fi datorată pentru o perioadă mai scurtă de 
un an (zile, lună). Taxa pe clădiri se datorează de către 
concesionar, locatar, administrator sau utilizatorul (final), 
după caz, ai clădirilor proprietate publică sau privată a 
statului ori a unității administrativ-teritoriale. Sunt 
furnizate exemple de calcul a taxei pe clădiri. 

Pct. 21. Scutirile de impozit pe clădiri se acordă în baza 
documentelor doveditoare valabile la 31 decembrie a 
anului anterior.  

Pct. 24 - 27. Consiliile locale pot adopta hotărâri pentru 
reducerea sau scutirea impozitului/taxei pe clădiri pe 
baza unor criterii proprii. Facilitățile se acordă la cererea 
contribuabililor la care se anexează documentele 
justificative.  

Pct. 35. Coeficientul de transformare pentru 
determinarea suprafeței unei clădiri rezidențiale aflate în 
proprietatea persoanei fizice (pe contur exterior) se 
majorează la 1,40 (n.n. față de 1,20 în vechea 
reglementare). Se au în vedere și alte date pentru 
calculul impozitului pe aceste clădiri: anul terminării/anul 
recepției, folosința clădirii, cotele adiționale. 

Pct. 38 - 42. Valoarea impozabilă este cea din raportul 
de evaluare depus de contribuabil (trebuie anexată la 
declarația întocmită de contribuabil), care pot fi verificate 
de organele fiscale. Se definesc noțiunile de ”activități 
din domeniul agricol” și ”utilizate pentru activități din 
domeniul agricol”.  
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Pct. 43 – 48. În cazul clădirilor cu destinație mixtă în 
proprietatea persoanelor fizice, la care nu se desfășoară 
nicio activitate economică, impozitul se calculează după 
metoda calcul stabilită pentru clădirile rezidențiale.  

În cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în 
proprietatea persoanelor juridice, valoarea aferentă 
suprafețelor folosite în scop rezidențial și nerezidențial, 
se stabilesc în funcție de ponderea acestora în 
suprafața construită desfășurată totală a clădirii. Se 
stabilesc documentele necesare pentru delimitarea 
suprafețelor folosite în scop rezidențial/nerezidențial.    

Pct. 49 - 61. În cazul în care valoarea clădirii nu este 
evidențiată distinct în actele prin care se dobândește 
sau se înstrăinează dreptul de proprietate, impozitul pe 
clădiri se stabilește la valoarea totală din actul respectiv.  

În cazul clădirilor construite fără autorizație, organele 
fiscale pot înregistra clădirea în vederea impunerii pe 
baza procesului-verbal de constatare. În declarația 
privind taxa pe clădiri contribuabilul va trebui să 
menționeze destinația finală a clădirii.  

Impozitul pe teren și taxa pe teren 

Pct. 63 - 64. Impozitul pe teren este anual și se 
datorează începând de la 1 ianuarie până la 31 
decembrie a anului fiscal, pe baza situației existente la 
data de 31 decembrie a anului anterior.  

Pct. 65. Se stabilesc persoanele care datorează 
impozitul pe teren: proprietar, locatar, fiduciar. 

Pct. 66. Spre deosebire de impozitul pe teren, taxa pe 
teren poate fi datorată pentru o perioadă mai scurtă de 
un an (zile, lună). Taxa pe teren se datorează de către 
persoane fizice sau juridice care dețin dreptul de 
închiriere, administrare, folosință sau concesiune a 
terenurilor proprietate publică sau privată a statului ori a 
unității administrativ-teritoriale.  

Pct. 71-81. Scutirile de impozit pe teren se acordă în 
baza documentelor doveditoare valabile la 31 
decembrie a anului fiscal anterior. Consiliile locale pot 
adopta hotărâri pentru reducerea sau scutirea 
impozitului/taxei pe teren pe baza unor criterii proprii. 
Facilitățile se acordă la cererea contribuabililor la care 
se anexează documentele justificative.  

Impozitul pe mijloacele de transport 

Pct. 94 - 101. Impozitul pe mijloacele de transport se 
datorează și de proprietarii navelor fluviale de pasageri, 
bărcilor și luntrelor folosite în alte scopuri decât 
transportul persoanelor fizice (în Insula Mare a 
Brăilei/Delta Dunării), precum și de fiduciari.  

La nivelul fiecărui organ fiscal al comunei, orașului, 
municipiului se instituie și se conduce registrul de 
evidență a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/ 
înregistrării, în care se înscriu actele de 
înstrăinare/dobândire de mijloace de transport.  

Pct. 102-110. Scutirile de impozit pe mijloacele de 
transport se acordă în baza documentelor doveditoare 

valabile la 31 decembrie a anului fiscal anterior. 
Consiliile locale pot adopta hotărâri pentru reducerea 
sau scutirea impozitului pe mijloacele de transport pe 
baza unor criterii proprii. Facilitățile se acordă la cererea 
contribuabililor la care se anexează documentele 
justificative.  

Pct. 123-126. Au fost adăgate și alte situații care permit 
radierea din evidență a vehiculelor (ex. furt, scoatere 
definitivă din România, vehiculele declarate fără 
stăpân).   

Pct. 135. În cazul contractelor de leasing financiar, 
impozitul se datorează de către locatar (utilizator) de la 
data de 1 ianuarie a anului următor încheierii 
contractului și se datorează până la sfârșitul anului în 
care încetează contractul de leasing.  

Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și 
autorizațiilor 

Pct. 138-148. Se prezintă sfera de aplicare a taxei 
reglementate de art. 473 Cod fiscal. Au fost stabilite 
reguli privind verificarea valorii declarate pentru lucrările 
de construcții care intră sub incidența taxei pentru 
autorizația de construire.Consiliile locale pot adopta 
hotărâri pentru reducerea sau scutirea taxelor pe baza 
unor criterii proprii.  

Taxa pentru reclamă și publicitate 

Pct. 149-150. Serviciile de decorare și întreținere se 
includ în valoarea serviciului de reclamă și publicitate. 
Taxa se va evidenția în conturi analitice distincte de 
către prestator, pentru fiecare municipiu/oraș/ 
comună/sector pe raza căruia se realizează serviciul de 
publicitate.  

Impozit pe spectacole 

Pct. 158. Persoanele care datorează acest impozit pot 
emite bilete și abonamente de intrare folosind un 
program informatic propriu care să conțină informațiile 
minime obligatorii conform HG nr. 846/2002.  

Alte dispoziții 

Pct. 167-168. Sunt stabilite criteriile pentru aplicarea 
cotelor majorate de impozit pe teren și pe clădiri:  
- în cazul clădirilor: stare avansată de degradare, 

paragină, insalubre, fațade nereparate/necurățate  
/netencuite/nezugrăvite, geamuri sparte sau alte 
situații; 

- în cazul terenurilor: stare de paragină, acoperit de 
buruieni, părăsit, abandonat, insalubre, 
neefectuarea curățeniei în curți, neîntreținerea/ 
nerepararea împrejmuirilor sau altele asemenea. 

Nu se aplică cota majorată pentru proprietarii care dețin 
autorizație de demolare/amenajare și au anunțat 
autoritățile despre începerea lucrărilor.  

Titlul IX. Impozitul pe construcții 

Pct. 1. Nu sunt considerate construcții imobilizările 
corporale în curs de execuție evidențiate conform 
reglementărilor contabile aplicabile.

 


