PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci
Nr. 4c-2/971

Nr. PL-x 349/2017
Bucureşti, 5.12.2017

BIROULUI PERMANENT
AL
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Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2017 pentru modificarea şi completarea
Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, transmis Comisiei pentru buget, finanţe şi
bănci cu adresa nr. PL-x 349 din 17 octombrie 2017, înregistrată sub nr. 4c-2/971,
Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.
În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte
din categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE
Viorel ŞTEFAN

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci
Nr. 4c-2/971
Nr. PL-x 349/2017
Bucureşti, 5.12.2017
RAPORT
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2017
pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru
buget, finanţe şi bănci a fost sesizată, spre dezbatere pe fond, cu proiectul de Lege
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2017 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, transmis cu adresa nr. PL-x 349
din 17 octombrie 2017 şi înregistrat sub nr. 4c-2/971 din 18 octombrie 2017.
Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale
art. 92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi
completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat fără modificări
proiectul de Lege în şedinţa din 10 octombrie 2017.
Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 689 din 28 august 2017, a avizat
favorabil proiectul de lege, cu observaţii şi propuneri.
Consiliul Economic şi Social, prin adresa nr.4261 din 29 august 2017, a
avizat negativ proiectul de Lege.
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, prin adresa
nr. 4c-1/270, a avizat favorabil proiectul de Lege.
Proiectul de Lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare
modificarea şi completarea Codului fiscal. Printre modificările aduse se regăsesc;
măsura introducerii cheltuielilor reprezentând valoarea creanţelor înstrăinate în
categoria cheltuielilor cu deductibilitate limitată pentru determinarea rezultatului fiscal,
fiind stabilit ca limită un plafon de 30% din valoarea acestora; majorarea graduală a
nivelului accizelor pentru benzină şi motorină; includerea serviciilor medicale furnizate
sub formă de abonament sau asigurări voluntare medicale în sfera deductibilităţilor de
la calculul fiscal, cu condiţia ca acestea să nu depăşească echivalentul în lei a sumei de
400 Euro.

Membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au examinat proiectul de
lege menţionat mai sus în şedinţa din 5 decembrie 2017.
Din numărul total de 25 membri ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci
şi-au înregistrat prezenţa la dezbateri 24 deputaţi.
La dezbaterea acestui proiect de lege au participat în calitate de invitaţi,
reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice.
În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii
comisiei prezenţi la lucrări au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună spre
dezbatere plenului Camerei Deputaţilor propunerea de adoptare a proiectului de Lege
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2017 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu amendamentele admise
prezentate în Anexa nr.1.
În cursul dezbaterii, Comisia a respins amendamentele care se regăsesc în
Anexa nr.2.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din
categoria legilor ordinare.
PREŞEDINTE
Viorel ŞTEFAN

SECRETAR,
Marilen-Gabriel PIRTEA

Intocmit,
Şef serviciu : Giorgiana Ene
Consilier parlamentar : Florentina Rădoi
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Anexa - 1
Amendamente admise

In urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:

Nr. crt.

1.

2.

Ordonanţa nr. 25 din 30 august 2017 pentru
modificarea
şi
completarea
Legii
nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Text Senat

Lege privind aprobarea
Ordonanţei
Guvernului
nr.
25/2017
pentru
modificarea
şi
completarea Legii nr.
227/2015 privind Codul
fiscal
Articol unic. - Se aprobă
Ordonanţa Guvernului nr.25
din 30 august 2017 pentru
modificarea şi completarea
Legii nr. 227 privind Codul
fiscal, adoptată în temeiul
art. I pct.I poz.10 din Legea
nr.
161/2017
privind
abilitarea Guvernului de a
emite
ordonanţe,
şi
publicată
în
Monitorul
Oficial al României, Partea
I, nr. 706 din 31 august
2017.

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

NEMODIFICAT

Articol I. - Se aprobă
Ordonanţa Guvernului nr.25
din 30 august 2017 pentru
modificarea şi completarea
Legii nr. 227 privind Codul
fiscal, adoptată în temeiul
art. 1 pct.I poz.10 din Legea
nr.
161/2017
privind
abilitarea Guvernului de a
emite
ordonanţe,
şi
publicată
în
Monitorul
Oficial al României, Partea
I, nr. 706 din 31 august
2017,
cu
următoarele

Motivarea
amendamentelor propuse

3.

4.

5.

6.

Ordonanţa nr. 25 din 30
august 2017 pentru
modificarea şi completarea
Legii
nr. 227/2015 privind Codul
fiscal
Art. I - Legea
nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, publicată în
Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 688
din 10 septembrie 2015, cu
modificările şi completările
ulterioare, se modifică şi se
completează după cum
urmează:
1. La articolul 25 alineatul
(3), după litera m) se
introduce o nouă literă,
litera n), cu următorul
cuprins:
"n) cheltuielile reprezentând
valoarea
creanţelor
înstrăinate, potrivit legii, în
limita unui plafon de 30%
din valoarea creanţelor
înstrăinate."
2. După articolul 67 se

modificări şi completări:
NEMODIFICAT

Art. I NEMODIFICAT

NEMODIFICAT

NEMODIFICAT
5

7.

introduce un nou articol,
articolul 671, cu următorul
cuprins:
Definirea
"Art.
671:
veniturilor din România din
activităţi independente
(1) Veniturile obţinute din
activităţi
independente
desfăşurate în România,
potrivit legii, cu excepţia
drepturilor de proprietate
intelectuală, se consideră ca
fiind obţinute din România,
indiferent dacă sunt primite
din România sau din
străinătate.
(2) Veniturile din drepturi
de proprietate intelectuală
sunt considerate ca fiind
obţinute
din
România,
numai dacă sunt primite de
la un plătitor de venit din
România sau de la un
nerezident prin intermediul
unui sediu permanent al
acestuia
stabilit
în
România."
----

NEMODIFICAT

NEMODIFICAT

1. La articolul I, după
punctul 2 se introduce un
nou punct, punctul 21, cu
6

următorul cuprins:
21. La articolul 68 alineatul
(5), litera h) se modifică şi
va avea următorul cuprins:
h) primele de asigurare
voluntară
de
sănătate
precum
și
serviciile
medicale furnizate sub
formă de abonament,
plătite în scopul personal al
contribuabilului, indiferent
dacă
activitatea
se
desfășoară individual sau
într-o formă de asociere, în
limita echivalentului în lei a
400 euro anual pentru
fiecare persoană;
Autor: dep.
Adrian, PSD
8.

3. La articolul 76 alineatul
(4), litera o) se modifică şi
va avea următorul cuprins:

Pau

Radu

NEMODIFICAT

"o) sumele sau avantajele
primite de persoane fizice
din activităţi dependente
7

9.

desfăşurate într-un stat
străin,
indiferent
de
tratamentul fiscal din statul
respectiv,
inclusiv
din
activităţi
dependente
desfăşurate
la
bordul
navelor
şi
aeronavelor
operate
în
trafic
internaţional. Fac excepţie
veniturile salariate plătite de
către sau în numele unui
angajator care este rezident
în România ori are sediul
permanent în România, care
sunt impozabile în România
numai în situaţia în care
România are drept de
impunere;"
--------

2. La articolul I, după
punctul 3 se introduc două
noi puncte, punctele 31 şi
32, cu următorul cuprins:
31. La articolul 76 alineatul
(4) litera t) se modifică şi
va avea următorul cuprins:
t) primele de
voluntară
de
precum
și

asigurare
sănătate,
serviciile
8

medicale
furnizate
sub
formă
de
abonament,
suportate
de
angajator
pentru angajații proprii,
astfel încât la nivelul anului
să nu se depășească
echivalentul în lei al sumei
de 400 euro;
10.

----

32. La articolul 78 alineatul
(2), litera a,) punctul (iv) se
modifică şi va avea
următorul cuprins:
(iv) primele de asigurare
voluntară de sănătate,
precum și serviciile
medicale furnizate sub
formă de abonament,
suportate de angajați, astfel
încât la nivelul anului să nu
se depășească echivalentul
în lei al sumei de 400 euro.
Contractul de asigurare,
respectiv abonamentul
vizează servicii medicale
furnizate angajatului și/sau
oricărei persoane aflate în
întreținerea sa, așa cum este
definită la art. 77 alin. (3);
9

11.

12.

4. La articolul 85, după
alineatul (8) se introduce un
nou alineat, alineatul (81), cu
următorul cuprins:
"(81) În cazul încetării sau
suspendării temporare a
activităţii în cursul anului,
contribuabilul va notifica
evenimentul organului fiscal
competent în termen de 30
de zile de la data producerii
acestuia,
în
vederea
recalculării plăţilor stabilite
în contul impozitului anual
datorat."
5. La articolul 86, după
alineatul (4) se introduce un
nou alineat, alineatul (41), cu
următorul cuprins:

NEMODIFICAT

NEMODIFICAT

"(41) În cazul încetării sau
suspendării temporare a
activităţii în cursul anului,
contribuabilul va notifica
evenimentul organului fiscal
competent în termen de 30
de zile de la data producerii
10

13.

acestuia,
în
vederea
recalculării
plăţilor
anticipate cu titlu de impozit
stabilite
în
contul
impozitului anual datorat."
6. La articolul 116, alineatul
(1) se modifică şi va avea
următorul cuprins:

NEMODIFICAT

"(1) Contribuabilii care
realizează venituri din alte
surse, pentru care impozitul
nu poate fi reţinut la sursă,
precum şi cei prevăzuţi la
art. 114 alin. (2) lit. l) au
obligaţia de a depune
declaraţia privind venitul
realizat la organul fiscal
competent, pentru fiecare an
fiscal, până la data de 25
mai inclusiv a anului
următor celui de realizare a
venitului."
14.
7. La articolul 142 litera s),
punctul 6 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
"6. contribuţiile la un fond

3. La articolul I, punctul 7,
articolul 142 punctul 6 al
literei s) se modifică şi va
avea următorul cuprins:
6. contribuțiile la un fond de
11

de pensii facultative potrivit
Legii
nr. 204/2006,
cu
modificările şi completările
ulterioare,
şi
cele
reprezentând contribuţii la
scheme
de
pensii
facultative, calificate astfel
în conformitate cu legislaţia
privind pensiile facultative
de către Autoritatea de
Supraveghere
Financiară,
administrate de către entităţi
autorizate stabilite în state
membre
ale
Uniunii
Europene sau aparţinând
Spaţiului
Economic
European,
precum
şi
primele
de
asigurare
voluntară de sănătate şi
serviciile medicale furnizate
sub formă de abonament,
conform Legii nr. 95/2006,
republicată,
cu
modificările
şi
completările
ulterioare,
suportate
de
angajator
pentru angajaţii proprii,
astfel încât la nivelul anului
să nu se depăşească limitele
prevăzute la art. 76 alin. (4)

pensii facultative potrivit
Legii nr. 204/2006, cu
modificările și completările
ulterioare,
și
cele
reprezentând contribuții la
scheme
de
pensii
facultative, calificate astfel
în conformitate cu legislația
privind pensiile facultative
de către Autoritatea de
Supraveghere
Financiară,
administrate de către entități
autorizate stabilite în state
membre
ale
Uniunii
Europene sau aparținând
Spațiului
Economic
European,
precum
și
primele
de
asigurare
voluntară de sănătate și
serviciile medicale furnizate
sub formă de abonament,
suportate
de
angajator
pentru angajații proprii,
astfel încât la nivelul anului
să nu se depășească limitele
prevăzute la art. 76 alin. (4)
lit. ș) și t) pentru veniturile
neimpozabile, precum și
primele aferente asigurărilor
de risc profesional;
12

lit. ş) şi t) pentru veniturile
neimpozabile, precum şi
primele aferente asigurărilor
de risc profesional;"

15.

16.

8. Articolul 235 se modifică
şi va avea următorul
cuprins:
"Art. 235: Contribuabili
Reprezentanţa
unei/unor
persoane juridice străine,
autorizată să funcţioneze în
România, potrivit legii, are
obligaţia de a plăti un
impozit anual, conform
prezentului capitol."
9. Articolul 236 se modifică
şi va avea următorul
cuprins:
"Art.
236:
Stabilirea
impozitului
(1)
Impozitul
pe
reprezentanţă pentru un an
fiscal este de 18.000 lei.
(2) În cazul reprezentanţei
unei/unor persoane juridice
străine, care se înfiinţează
sau desfiinţează în cursul

NEMODIFICAT

NEMODIFICAT
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17.

unui an fiscal, impozitul
datorat pentru acest an se
calculează proporţional cu
numărul de luni de existenţă
a reprezentanţei în anul
fiscal respectiv."
10. Articolul 237 se
modifică
şi
va
avea
următorul cuprins:

NEMODIFICAT

"Art. 237: Plata impozitului
şi depunerea declaraţiei
fiscale
(1) Reprezentanţa unei/unor
persoane juridice străine are
obligaţia să declare şi să
plătească
impozitul
pe
reprezentanţă la bugetul de
stat până în ultima zi a lunii
februarie inclusiv a anului
de impunere.
(2) Reprezentanţa unei/unor
persoane juridice străine
înfiinţată în România în
cursul unei luni din anul de
impunere are obligaţia să
calculeze,
să
depună
declaraţia fiscală la organul
fiscal competent şi să
plătească impozitul pentru
14

anul de impunere, în termen
de 30 de zile de la data la
care aceasta a fost înfiinţată.
Impozitul se calculează
începând cu data de 1 a lunii
în care aceasta a fost
înfiinţată până la sfârşitul
anului respectiv.
(3) Reprezentanţa unei/unor
persoane juridice străine
desfiinţată din România în
cursul anului de impunere
are obligaţia să recalculeze
impozitul pe reprezentanţă
şi să depună declaraţia
fiscală la organul fiscal
competent în termen de 30
de zile de la data la care
aceasta a fost desfiinţată.
Reprezentanţa recalculează
impozitul
anual
pentru
perioada de activitate de la
începutul anului până la data
de 1 a lunii următoare celei
în care se desfiinţează.
(4) Reprezentanţele sunt
obligate să conducă evidenţa
contabilă
prevăzută
de
legislaţia în vigoare din
România."
15

18.

---

4. La art. I, după pct. 10,
se introduce un nou punct,
pct. 101 cu următorul
cuprins:
101 - La articolul 310,
alineatul (1), se modifică și
va avea următorul cuprins:
“(1)
Persoana
impozabilă
stabilită
în
România conform art. 266
alin. (2) lit. a), a cărei cifră
de afaceri anuală, declarată
sau realizată, este inferioară
plafonului de 88.500 euro,
al cărui echivalent în lei se
stabileşte la cursul de
schimb comunicat de Banca
Naţională a României la
data aderării şi se rotunjeşte
la următoarea mie, respectiv
300.000 lei, poate aplica
scutirea de taxă, denumită în
continuare regim special de
scutire, pentru operaţiunile
prevăzute la art. 268 alin.
(1), cu excepţia livrărilor
intracomunitare de mijloace
de transport noi, scutite
conform art. 294 alin. (2) lit.

Prin Decizia de punere în
aplicare (UE) 2017/1855
A CONSILIULUI din 10
octombrie
2017,
România a fost autorizată
să aplice o măsură
specială de derogare de
la articolul 287 din
Directiva 2006/112/CE
privind sistemul comun
al taxei pe valoarea
adăugată,
în
sensul
aplicării unui plafon de
scutire
pentru
întreprinderile mici de
88.500 euro, la cursul de
la data aderării, respectiv
300.000 lei, începând cu
1 ianuarie 2018

16

b).”
19.

11.La anexa nr. 1 din titlul
VIII - Accize şi alte taxe
speciale, numerele curente
10-12 se modifică şi vor
avea următorul cuprins:
Nr.
crt.

Denumirea
produsului
sau a
grupei de
produse

U.M.

0

1

2

NEMODIFICAT

Acciza
(lei/U.M.)
2017

2018

2019

2020

2021

2022

3

4

5

6

7

8

"(...)
10

11

12

Benzină cu
plumb
Benzină
fără plumb
Motorină

tonă

2737,96*

2.945,75**

2.945,75

2.945,75

2.945,75

2.945,75

2.945,75

1000
litri

2108,23*

2.268,23**

2.268,23

2.268,23

2.268,23

2.268,23

2.268,23

tonă

2358,92*

2.566,71**

2.566,71

2.566,71

2.566,71

2.566,71

2.566,71

1000
litri

1816,36*

1.976,36

1.976,36

1.976,36

1.976,36

1.976,36

1.976,36

tonă

1985,89*

2.175,24**

2.175,24

2.175,24

2.175,24

2.175,24

2.175,24

1000
litri

1678,04*

1.838,04**

1.838,04

1.838,04

1.838,04

1.838,04

1.838,04

(...)

20.

* Nivel aplicabil începând
cu data de 15 septembrie
2017.
** Nivel aplicabil începând
cu data de 1 octombrie
2017."
*) - la art. I pct. 11, în
cuprinsul anexei nr. 1 la
titlul VIII, la nr. crt. 11,
coloana 3, ultima poziţie, în
loc de: "1976,36
---

5. După articolul I se Se impune
introduce un articol nou, unei reguli

instituirea
tranzitorii
17

articolul I1, cu următorul pentru cei care depașesc
plafonul
vechi
de
cuprins:
220.000 lei și care ar fi
1
Art. I
obligați să se înregistreze
Persoanele
impozabile în anul 2018, având în
pentru
care
obligaţia același timp posibilitatea
solicitării înregistrării în depunerii unei solicitări
scopuri de TVA conform de anulare a înregistrării.
art. 310 alin. (6) din Legea
nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificările şi
completările
ulterioare,
intervine începând cu data
de 1 ianuarie 2018, ca
urmare a depășirii în luna
decembrie a anului 2017, a
plafonului de 220.000 lei,
nu trebuie să solicite
înregistrarea în scopuri de
TVA
dacă
nu
au
atins/depășit plafonul de
300.000 lei până la data de
31 decembrie 2017.
21.

Art. II Prin derogare de la
prevederile art. 4 din Legea
nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificările şi
ulterioare,
completările
prevederile art. I intră în

NEMODIFICAT
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vigoare la data de 1 ianuarie
2018, cu excepţia pct. 7,
care intră în vigoare la 3 zile
de la publicarea prezentei
ordonanţe în Monitorul
Oficial al României, Partea
I, şi a pct. 11, care intră în
vigoare la data de 15
septembrie 2017.
22. - --------

Art. III - Prin derogare de
la prevederile art. 4 din
Legea nr.227/2015 privind
Codul fiscal, cu modificările
şi completările ulterioare,
prezenta lege intră în
vigoare la trei zile de la data
publicării în Monitorul
Oficial, Partea I.
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Anexa II
Amendamente respinse
În cursul dezbaterii, Comisia a respins următoarele amendamente:
Nr.
crt.

1.

Ordonanţa nr. 25 din 30
august 2017 pentru
modificarea şi
completarea Legii
nr. 227/2015 privind Codu
l fiscal

Text Senat

Lege privind aprobarea
Ordonanţei Guvernului
nr. 25/2017 pentru
modificarea şi
completarea Legii nr.
227/2015 privind Codul
fiscal

Text propus de Comisie
(autorul
amendamentului)

Lege privind respingerea
Ordonanţei
Guvernului
nr.25/2017
pentru
modificarea şi completarea
Legii nr.227/2015 privind
Codul fiscal
Autori: deputati PNL:
Nicolae Neagu, Lucian
Heiuş, Bogdan Huţucă,
Dan Vîlceanu ,
Robert Sighiartău,
Marilen Pirtea

Motivarea
amendamentelor propuse
1. Motivarea admiterii
2. Motivarea respingerii

Camera Decizională

1. Majorarea nivelului Camera Deputaţilor
accizei la carburanți a
generat o multitudine de
efecte economice negative:
- Inflație accelerată
(2,7%)
- Scăderea
competitivității
firmelor românești.
- Creșterea evaziunii
fiscale cu produse
accizabile.
Se impune, așadar,
eliminarea în integralitate a
OUG 25/2017, mai ales
prin faptul că acest act
normativ a fost aprobat și
prin derogare de la art. 4
din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal
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Nr.
crt.

2.

Ordonanţa nr. 25 din 30
august 2017 pentru
modificarea şi
completarea Legii
nr. 227/2015 privind Codu
l fiscal
1. La articolul 25 alineatul
(3), după litera m) se
introduce o nouă literă,
litera n), cu următorul
cuprins:
"n)
cheltuielile
reprezentând
valoarea
creanţelor
înstrăinate,
potrivit legii, în limita
unui plafon de 30% din
valoarea
creanţelor
înstrăinate."

Text Senat

Text propus de Comisie
(autorul
amendamentului)

Motivarea
amendamentelor propuse
1. Motivarea admiterii
2. Motivarea respingerii

Camera Decizională

2. Respins prin vot
1. La articolul 25, alineatul 1. Va conduce la un impact Camera Deputaţilor
(3) litera n) se abrogă.
fiscal semnificativ, diferit
la diverse categorii de
agenţi
economici, fiind
asfel încălcat principiul
Se abrogă
neutralităţii
măsurilor
fiscale.
Plafonarea deductibilităţii
Propunere:
Grupul cheltuielii cu vânzarea de
Parlamentar PNL, Grupul creanţe la 30% va conduce
Parlamentar USR
la
un
blocaj
major
companiile anunţând deja
că nu vor dori să mai fândă
portofoliile de creanţe
restante,
datorită
impactului fiscal care, în
estimarea AMCC, se ridică
la câteva milioane de euro.
2. Respins prin vot
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