EXPUNERE DE MOTIVE

la Legea privind Codul Fiscal
În cadrul Planului de acţiuni pe anii 2002-2003 al Programului de Guvernare,
aprobat prin H.G. nr. 32/17.01.2002, publicat în Monitorul Oficial nr. 61/2002, în
domeniul Politica financiară - Reforma impozitelor, obiectivul “Consolidarea reformei
sistemului de impozite” cuprinde la pct. 2.3 acţiunea privind elaborarea Codului
fiscal.
Obiectivul fundamental al elaborării Codului fiscal vizează pe de o parte
armonizarea cu legislaţia fiscală a Uniunii Europene şi cu acordurile fiscale
internaţionale la care România este parte, iar pe de alta parte asigurarea unui cadru
unitar, stabil, coerent şi clar al reglementarilor fiscale.
Codul fiscal a fost elaborat astfel încât :
- plătitorii de taxe să poată urmări şi înţelege sarcina fiscală ce le revine;
- să existe informarea necesară asupra principiilor, mecanismelor şi
procedurilor fiscale;
- plătitorii de taxe să poată analiza uşor influenta deciziilor lor de management
financiar asupra sarcinii lor fiscale.
Proiectul Codului fiscal este structurat pe titluri astfel:
Titlul I Prevederi generale
Cuprinde capitolele referitoare la scopul şi sfera de aplicare a Codului fiscal,
respectiv cele 6 impozite şi taxe care acoperă peste 85% din veniturile Bugetului de
stat (impozitul pe profit, impozitul pe venit, impozitul pe veniturile
microîntreprinderilor, impozitul pe veniturile nerezidenţilor şi pe reprezentanţe, taxa
pe valoarea adăugată, accize) precum şi reglementări în materie de impozite şi taxe
locale (impozit pe clădiri, impozit pe teren, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa
pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate, impozit pe spectacole).
În cadrul acestui titlu sunt enumerate principiile de bază ale fiscalităţii în
România, care stau la baza întregii construcţii a Codului fiscal, similar cu practica din
celelalte ţări europene, fiind cuprinse totodată reguli clare care să asigure stabilitatea
sistemului fiscal, astfel:
Î Neutralitatea măsurilor fiscale în raport cu diferitele categorii de investitori şi
capitaluri, asigurând condiţii egale investitorilor/capitalului român si străin;
Î Certitudinea impunerii, prin cuprinderea de norme juridice clare, care să nu
conducă la interpretări arbitrare, iar termenele, modalitatea şi sumele de plată să fie
clare pentru fiecare plătitor, respectiv, plătitorii de taxe să poată urmări şi înţelege
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sarcina fiscală ce le revine, precum şi să poată analiza uşor influenţa deciziilor lor
de management financiar asupra sarcinii lor fiscale;
Î Echitatea fiscală la nivelul persoanelor fizice prin impunerea diferită a veniturilor
în funcţie de mărimea acestuia, în aşa fel ca sarcina fiscală să fie egală;
Î Eficienţa impunerii prin stabilitatea pe termen lung a prevederilor Codului fiscal,
astfel încât să nu conducă la efecte retroactive defavorabile pentru contribuabili, în
raport cu impozitarea în vigoare la data la care aceştia au luat decizii investiţionale
majore.
Toate reglementările cu caracter fiscal au fost introduse în Codul fiscal, o dată
cu adoptarea acestuia vor putea fi modificate sau completate numai prin modificarea
si completarea legii de adoptare a Codului fiscal, asigurându-se astfel stabilitatea
legislativă necesară desfăşurării oricărui plan de afaceri pe termen mediu şi lung.
Pentru buna înţelegere a Codului fiscal, Titlul I cuprinde un capitol cu
definiţiile termenilor comuni, cum sunt, de exemplu, persoană fizică rezidentă şi
nerezidentă, persoană juridică română şi străină, dobânda, dividendul, sediul
permanent.

TITLUL II Impozit pe profit
Este structurat în şapte capitole prin care s-a urmărit:
- fundamentarea impunerii persoanelor juridice în concordantă cu principiile
Codului de conduită privind impozitarea afacerii, respectiv, introducerea de prevederi
fiscale neutre care să nu determine localizarea afacerilor, rată de impozitare
comparabilă cu cea a statelor candidate la Uniunea Europeană, tratament fiscal
nediscriminatoriu pentru nerezidenţi sau tranzacţiile desfăşurate de aceştia,
transparenţă în acordarea de facilităţi fiscale etc;
- stabilirea unor reguli clare de determinare a profitului, inclusiv pentru
operaţiunile din cadrul unui grup multinaţional sunt în concordanţă cu principiile
internaţionale acceptate şi mai ales cu regulile convenite de OECD. În acest sens sunt
prevăzute măsuri fiscale pentru contribuabilii care evită plata impozitului;
- armonizarea cadrului legal intern cu Directiva Consiliului Europei 90/434
pentru sistemul comun de impozitare aplicabil fuziunilor, divizărilor, transferului de
active şi schimbului de participanţi privind companiile din diferite state ale Uniunii
Europene. S-au perfecţionat regulile fiscale pentru contribuţiile cu active ale unei
persoane către o persoana juridică, în schimbul titlurilor de participare ale acelei
persoane juridice şi distribuţiile de active ale unei persoane juridice către
acţionari/asociaţi;
- introducerea unui tratament mai favorabil în ceea ce priveşte debitele
nerecuperabile ale contribuabililor, prin recunoaşterea unor cheltuieli cu provizioanele
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în limita unui procent de 20% din valoarea creanţelor asupra clienţilor, pentru cele
înregistrate după data de 1 ianuarie 2004 şi neîncasate într-o perioada ce depăşeşte
270 de zile de la data scadenţei. De asemenea, va fi deductibilă o parte din valoarea
pierderii înregistrate la scoaterea din evidenţă a creanţelor neîncasate până la
concurenţa provizionului creat;
- includerea prevederilor Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului
imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare în ceea ce priveşte calculul impozitului pe profit;
- prezentarea detaliată a cheltuielilor nedeductibile la calculul profitului
impozabil pentru o mai bună administrare a legii;
- menţinerea limitării deductibilităţii cheltuielilor cu dobânzile şi recunoaşterea
acestora pe parcursul mai multor ani fiscali. Prevederi similare se întâlnesc şi în
legislaţia fiscală a unor ţări candidate la U.E.;
- introducerea unei metode noi de deducere a cheltuielilor de
sponsorizare/mecenat prin schimbarea limitei deductibilităţii de la 5% din profit la
3‰ din cifra de afaceri şi prin scăderea acestora din impozitul pe profit datorat, dar nu
mai mult de 30% din impozitul pe profit, cu posibilitatea reportării acestora pe o
perioadă de 5 ani;
- s-au instituit reguli speciale aplicabile determinării profitului impozabil în
cazul vânzării/cesionării proprietăţilor imobiliare şi titlurilor de participare, câştigurile
rezultate din vânzarea/cesionarea proprietăţilor imobiliare situate în România şi a
titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română se impozitează cu o cotă
de 10%, în comparaţie cu cota standard de impozit pe profit de 25%;
- recunoaşterea unor cheltuieli suplimentare pentru îmbunătăţirea mediului de
afaceri, cum ar fi:
• cheltuielile de transport şi cazare în ţară şi străinătate efectuate de
prestatori de servicii potrivit clauzelor contractuale, precum şi de către
administratori;
• cheltuielile efectuate în numele unui angajat la schemele facultative de
pensii ocupaţionale;
• cheltuielile cu primele de asigurări private de sănătate.
- incorporarea prevederilor privind impozitul pe dividende în cadrul legislaţiei
privind impozitul pe profit, creându-se premisele unei mai bune înţelegeri a legislaţiei;
- păstrarea facilităţilor fiscale existente:
• pentru stimularea investiţiilor în anumite grupe de mijloace fixe prin
deducerea suplimentară de 20% din valoarea mijloacelor fixe
amortizabile sau deductibilitatea cheltuielilor cu amortizarea accelerată
până la 50% din valoarea de intrare a mijloacelor fixe ;
• pentru stimularea investiţiilor în parcurile industriale şi în zonele
defavorizate;
• pentru investiţiile directe cu impact semnificativ în economie.
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Titlul III - Impozitul pe venit
Proiectul Codului Fiscal cuprinde o serie de îmbunătăţiri ale sistemului de
impunere a veniturilor persoanelor fizice, păstrând sistemul deducerilor personale din
venitul anual global introduse începând cu 1 ianuarie 2000. În plus, faţă de sistemul
actual de determinare a venitului anual global, proiectul introduce o serie de
deduceri, cum sunt:
- deducerile pentru reabilitarea locuinţei de domiciliu, în limita a 15 milioane
lei, pe an;
- prime de asigurare pentru locuinţă de domiciliu, în limita echivalentului în lei
a 200 euro, pe an;
- contribuţii la schemele facultative de pensii ocupaţionale în limita
echivalentului în lei a 200 euro pe an;
- contribuţii pentru asigurările private de sănătate în limita echivalentului în lei
maxim de 200 euro pe an;
- cotizaţia de sindicat stabilită potrivit legislaţiei în materie, a cărei deducere a
fost introdusă încă din cursul anului 2003, urmare prevederilor Legii sindicatelor
nr.54/2003;
- dobânda la creditul ipotecar contractat pentru locuinţă
-

de domiciliu, in limita echivalentului în lei a 500 euro, pe an.

În Titlul III s-a prevăzut un articol distinct prin care se instituie posibilitatea ca
prin lege de modificare şi completare a Codului Fiscal să se decidă introducerea unui
sistem de impunere a veniturilor persoanelor fizice aplicabil începând cu 1 ianuarie
2005.
Anumite modificări în proiect care se regăsesc în Titlul III, au fost determinate
de necesitatea corelării reglementărilor fiscale în domeniu cu prevederile din alte acte
privind legislaţia muncii, legislaţia privind reglementarea pieţei de capital şi a celei de
instrumente financiare derivate, legislaţia care reglementează sistemul de asigurări,
legislaţia care reglementează profesiile libere şi desfăşurarea activităţilor economice
de către persoanele fizice.
Totodată s-a urmărit structurarea Titlului III astfel încât formularea să fie
concisă şi să confere claritate în înţelegerea reglementărilor, astfel încât să se asigure
creşterea gradului de conformare a contribuabililor. La redactare s-a avut în vedere
armonizarea prevederilor privind determinarea venitului net realizat din activităţi
independente de către persoanele fizice în sensul utilizării aceleiaşi metodologii de
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calcul cu cea de stabilire a bazei de impunere a profitului realizat de persoanele
juridice, precum şi corelarea cu reglementările din celelalte titluri ale Codului Fiscal.
Titlul IV - Impunerea veniturilor microîntreprinderilor
De acest sistem de impunere beneficiază, opţional, persoanele juridice care
îndeplinesc cumulativ, la sfârşitul anului precedent condiţiile referitoare la:
- natura capitalului (privat);
- natura activităţii (fiind excluse activităţile din domeniul bancar, asigurări, al
pieţei de capital);
- numărul de angajaţi (intre 1 si 9);
- veniturile brute (până la 100.000 euro).
Cota de impunere a veniturilor din orice sursă este de 1,5%.
Prevederile acestui titlu au în vedere îmbunătăţirile aduse în anul 2003 în
legislaţia în domeniu. Totodată, au fost introduse reguli privind regimul cheltuielilor
cu amortizarea, astfel încât la trecerea acestor categorii de contribuabili la plata
impozitului pe profit să existe reguli clare privind deducerea cheltuielilor respective.
TITLUL V - Impunerea veniturilor obţinute din România de nerezidenţi şi
impozitul pe reprezentantele firmelor străine înfiinţate în România
Aduce unele îmbunătăţiri faţă de legislaţia actuală, după cum urmează:
- impozitarea veniturilor din exercitarea de activităţi independente de către
nerezidenţi, în cazul când aceste activităţi nu sunt desfăşurate printr-un sediu
permanent sau nu depăşesc o perioadă de 183 de zile, în cursul anului fiscal,
aplicându-se în acest fel un regim fiscal similar cu cel aplicat rezidenţilor români;
- impunerea veniturilor obţinute de persoane fizice nerezidente din exercitarea
activităţii de administrator, fondator sau membru în consiliul de administraţie într-o
societate din România, prin aplicarea unui sistem de impunere similar cu cel aplicat
persoanelor fizice române;
- impunerea veniturilor din proprietăţi imobile şi din transferul titlurilor de
participare deţinute de nerezidenţi, prin aplicarea prevederilor privind impozitul pe
venitul global, în cazul persoanelor fizice şi prin aplicarea prevederilor privind
impozitul pe profit în cazul persoanelor juridice;
- scutirea premiilor acordate nerezidenţilor care participă la festivaluri
culturale, artistice şi sportive internaţionale finanţate din fondurile publice, corelat cu
prevederile convenţiilor de evitare a dublei impuneri;
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- scutirea de impozit, după aderarea României la Uniunea Europeana a
dividendelor plătite de o persoană juridică română unei persoane juridice din statele
membre ale Uniunii Europene, dacă beneficiarul dividendelor deţine minimum 25%
din titlurile de participare ale acestuia, la data plăţii dividendelor, pe o perioada de
2 ani împliniţi;
- menţinerea scutirilor acordate prin acte normative anterioare, care privesc
acţiuni deosebite, respectiv scutirea Centralei Nuclearoelectrica Cernavodă - Unitatea
2 până la punerea în funcţiune a acestui obiectiv;
- aplicarea cotelor de impozitare din legislaţia internă în situaţia în care sunt
mai favorabile decât cele prevăzute de convenţiile de evitare a dublei impuneri
încheiate de România, asigurându-se astfel un tratament nediscriminatoriu al
nerezidenţilor faţă de proprii rezidenţi;
- impunerea reprezentanţelor firmelor străine ce desfăşoară activitate în
România, cu un impozit fix anual egal cu echivalentul în lei a 4.000 Euro, plătit în
doua rate semestriale egale.

Sistemul propus înlocuieşte pe cel actual care constă în aplicarea unei cote de
38% la venitul anual stabilit pe baza de norme de venit diferenţiate în funcţie de
numărul angajaţilor ce lucrează în cadrul reprezentanţelor sau pe bază de comision,
după caz.

TITLUL VI Taxa pe valoarea adăugată

Obiectivul prioritar al politicii fiscale în domeniul taxei pe valoarea adăugată îl
reprezintă continuarea procesului de armonizare a legislaţiei naţionale cu cea
comunitară în domeniu. În Acordul de asociere al României la Uniunea Europeană se
arată că armonizarea legislaţiei prezente şi viitoare la cea comunitară constituie o
condiţie importantă pe linia integrării ţării noastre în structurile europene, adaptarea
sistemului fiscal la cerinţele mecanismelor pieţei unice fiind unul din obiectivele
Strategiei naţionale de pregătire a aderării.
În perioada 2004-2006, legislaţia privind taxa pe valoarea adăugată va continua
sa fi supusă unor modificări în vederea armonizării cu prevederile Directivei a VI-a a
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Consiliului Comunităţii Economice Europene, conform calendarului anexat la
Documentul de poziţie al României privind Capitolul 10 - Impozitarea.
Principalele modificări aduse prin proiectul de Cod fiscal în acest sens, faţă
de Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată sunt următoarele:
• Locul prestării serviciilor de transport este locul unde se efectuează transportul
în funcţie de distanţele parcurse, realizându-se astfel compatibilitatea cu
prevederile Directivei a VI-a a CEE;
• Potrivit angajamentelor asumate prin Capitolul 10 - Impozitarea al
Documentului de poziţie al României, cu termen scadent în anul 2003, a fost
eliminată scutirea de TVA fără drept de deducere şi se va aplica cota redusă de
9% pentru următoarele operaţiuni:
- încasările din taxele de intrare la castele, muzee, târguri şi expoziţii,
grădini zoologice şi botanice;
- editarea, tipărirea şi vânzarea de manuale şcolare şi cărţi, exclusiv
activitatea de publicitate;
- protezele de orice fel, accesoriile acestora, precum şi produsele
ortopedice.
• S-a mai introdus cota redusă de 9% pentru medicamentele de uz uman şi
veterinar şi cazarea în hoteluri, alte sectoare cu funcţie similară şi campinguri.
• Conform calendarului de armonizare au mai fost eliminate următoarele
prevederi:
- scutirile de TVA pentru documentaţia tehnică şi materialele pentru
construcţii destinate învăţământului de stat şi celui particular acreditat,
achiziţionarea de aparatură, utilaje, fond de carte, publicaţii şi dotări
pentru procesul didactic, precum şi pentru lucrările de construcţii,
amenajări, reparaţii şi întreţinere executate pentru muzee, case
memoriale, monumente istorice şi de arhitectură;
- amânarea exigibilităţii taxei pe valoarea adăugată în ţară pentru livrările
de bunuri către IMM-uri, unităţi din zonele defavorizate, investitorii
care se încadrau în prevederile Legii nr. 332/2001. Din informaţiile
transmise de direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene a rezultat
că această facilitate nu a fost uzitată de agenţii economici;
- scutirea de TVA cu drept de deducere pentru livrările de bunuri şi
prestările de servicii către titularii acordurilor petroliere, persoane
juridice străine, în baza Legii petrolului nr. 134/1995;
- scutirea de TVA cu drept de deducere pentru livrările de utilaje,
echipamente şi prestările de servicii aferente obiectivului de investiţii
"Dezvoltarea şi modernizarea Aeroportului Internaţional BucureştiOtopeni".
• Au fost introduse scutiri de TVA permise de Directiva aVI-a a CEE pentru:
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-

•

•

•

•

•

importul de bunuri de către misiunile diplomatice şi birourile consulare
precum şi de către cetăţenii străini cu statut diplomatic sau consular în
România, în condiţii de reciprocitate;
- importul de bunuri efectuat de reprezentantele organismelor
internaţionale şi interguvernamentale acreditate în România, precum şi
de către cetăţenii străini angajaţi ai acestor organizaţii, în limitele şi în
conformitate cu condiţiile precizate în convenţiile de înfiinţare a acestor
organizaţii;
- orice prestări de servicii, inclusiv transportul, aferente bunurilor plasate
în regimuri vamale suspensive.
În cazul falimentului beneficiarului se va permite ajustarea bazei de impozitare
a taxei pe valoarea adăugată, începând cu data de la care se declară falimentul.
De asemenea se va permite ajustarea bazei în situaţia anulării operaţiunilor,
dacă au fost emise facturi fiscale înainte de livrare sau prestare.
La capitolul deduceri s-au adus modificări importante, în sensul că:
- nu se mai reportează taxa de plată la bugetul de stat prin decontul de
TVA;
- suma negativă a taxei pe valoarea adăugată pentru care nu se solicită
rambursare se reportează în decontul perioadei fiscale următoare ca taxă
deductibilă;
- sumele pentru care se solicită rambursarea de TVA nu se mai reportează
în decontul perioadei fiscale următoare;
- decontul de TVA va reflecta numai taxa aferentă lunii (sau trimestrului,
după caz) de raportare şi va ţine loc şi de cerere de rambursare, în
situaţia în care rezultă excedent şi persoana în cauză solicită
rambursarea excedentului de TVA.
- Codul fiscal nu mai conţine prevederi referitoare la procedura de
rambursare a taxei pe valoarea adăugată, deoarece aceasta este prevăzută
în Codul de proceduri fiscale.
Pentru persoanele care realizează o cifră de afaceri sub 100.000 EURO anual,
perioada fiscală este trimestrul. Aceasta înseamnă că aceste persoane vor fi
obligate să depună trimestrial deconturi de TVA, plata taxei sau, după caz,
rambursarea vor fi efectuate de asemenea numai trimestrial. Măsura a avut în
vedere îmbunătăţirea administrării taxei pe valoarea adăugată.
Codul fiscal stipulează că se permite în anumite situaţii, stabilite prin norme, că
persoanele impozabile să poată deduce taxa aferentă unor cumpărări efectuate
înainte de înregistrarea ca plătitori de TVA.
La importurile pentru care taxa pe valoarea adăugată era suspendată în vamă,
datorită problemelor create în administrare, s-au adus următoarele modificări:
- s-a stabilit un termen de 365 de zile de amânare a plătii taxei în vamă
pentru importurile de maşini industriale, utilaje tehnologice, instalaţii,
echipamente, aparate de măsură şi control, automatizări, care se importă
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în vederea efectuării de investiţii noi, retehnologizări şi modernizări,
precum şi în cazul maşinilor agricole şi a mijloacelor de transport
destinate realizării de activităţi productive. De această facilitate ar urma
să beneficieze orice agent economic, indiferent dacă este IMM, unitate
din zona defavorizată, sau altă societate comercială. Pentru unităţile care
realizează investiţii care se încadrează în prevederile Legii nr. 332/2001
privind promovarea investiţiilor directe cu impact semnificativ în
economie, termenul de amânare este de 30 de luni de la data înregistrării
statistice;
- concomitent s-au eliminat actualele termene, respectiv 12 luni dar nu
mai târziu de data punerii în funcţiune a investiţiei pentru IMM-uri şi
unităţi din zonele defavorizate si 120 de zile pentru orice unitate care
realizează investiţii noi sau retehnologizări;
- pentru bunurile care sunt deficitare sau care nu se produc în ţară, se
amână TVA în vamă pe o perioada de 120 de zile, faţă de termenul
actual de 60 de zile;
- totodată s-a eliminat compensarea taxei pe valoarea adăugată de plată
pentru importurile cu suspendare în vamă, deoarece vama va urmări
încasarea acestor sume.
• Pentru facilităţile acordate prin legile de privatizare şi alte legi speciale a fost
prevăzut termen limită de aplicare - data aderării.

Titlul VII - Accize
În domeniul accizelor Codul fiscal unifică sub un singur titlu cele 3 acte
normative care reglementează regimul actual al accizelor, regimul de supraveghere şi
autorizare, precum şi regimul de marcare al acestor produse, respectiv:
- Ordonanţa de urgenţă nr.158/2001 privind regimul accizelor, cu modificările
şi completările ulterioare;
- Legea nr.521/2002 privind regimul de supraveghere şi autorizare a producţiei,
importului si circulaţiei unor produse supuse accizelor, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Ordonanţa Guvernului nr.23/1995 privind instituirea sistemului de marcare
pentru ţigarete, produse din tutun şi băuturi alcoolice, cu modificările şi completările
ulterioare;
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Totodată, acest Titlu include şi prevederile Directivei europene nr.92/12
privind sistemul de antrepozitare fiscală ce se va implementa în România începând cu
data de 1 ianuarie 2004.
Sistemul de antrepozitare fiscală reprezintă un instrument de întărire a
capacităţii de control a administraţiei fiscale şi de reducere a efortului administrativ
pentru colectarea accizelor cu influenţe directe în reducerea fenomenului de evaziune
fiscală. Acest sistem simplifică sistemul de licenţiere şi de autorizare a agenţilor
economici producători şi importatori de produse supuse accizelor.
Astfel, începând cu data de 1 ianuarie 2004 vor fi eliminate autorizaţiile de
comercializare emise în baza Legii nr.521/2002, precum si licenţele de marcare
eliberate în baza Ordonanţei nr.23/1995. Producătorii şi importatorii de produse
supuse accizelor vor deţine o singură autorizaţie - eliberată de Ministerul Finanţelor
Publice, fără taxe - în baza căreia vor putea efectua atât operaţiuni de producere,
prelucrare, import, cât şi operaţiuni de marcare şi comercializare de astfel de produse.
Acest Titlu prevede de asemenea:
- definirea şi încadrarea produselor supuse accizelor pe baza poziţiilor şi
codurilor tarifare din Nomenclatura Combinată;
- eliminarea taxelor de autorizare a comercializării produselor supuse accizelor;
- simplificarea procedurilor de autorizare a agenţilor economici producători şi
importatori de produse supuse accizelor şi majorarea perioadei de valabilitate a
autorizaţiilor;
- stabilirea cotei "zero" de accize pentru vinurile liniştite;
-reconsiderarea scutirilor de accize şi armonizarea acestor prevederi cu cele ale
directivelor europene.

TITLUL VIII - Impozitele si taxele locale.
Elementele de noutate aduse în acest domeniu sunt următoarele :
- pentru clădirile închiriate pentru care impozitul era datorat de către
persoanele care foloseau clădirea, impozitul pe clădiri se va datora de proprietar şi nu
de chiriaş, astfel încât să nu se mai încalce principiul impozitului pe proprietate;
- s-a redefinit noţiunea “taxei speciale”, s-a stabilit lista domeniilor în care
consiliile locale pot adopta taxe speciale, precum şi modul de încasare, în sensul că
acestea să se încaseze numai de la persoanele fizice sau juridice care locuiesc în zona
autorităţii locale care instituie taxa respectivă ;
- la clădirile aparţinând persoanelor juridice, după amortizarea integrală a
acestora la calculul impozitului pe clădiri s-a acordat facilitatea reducerii cu 15% a
valorii de inventar ;
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- se scutesc de impozit pe clădiri şi impozit pe teren parcurile industriale;
- se scutesc de impozit pe clădiri şi impozit pe teren, organizaţiile umanitare
care au ca unică activitate întreţinerea şi funcţionarea căminelor de bătrâni şi a caselor
pentru ocrotirea copiilor orfani şi a copiilor străzii;
- s-a reintrodus impozitul agricol pentru terenurile din extravilanul localităţilor,
la sume modice, 10.000 lei/ha, astfel încât să se cunoască exact suprafeţele de teren
existente pe raza unităţilor administrativ teritoriale cât şi proprietarii lor ;
- s-a redus cu 50% impozitul pe teren în cazul persoanelor cu handicap deosebit
de grav sau accentuat ;
- s-a stabilit o taxă unică, pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare pentru
activităţi lucrative şi viza anuală a acestora;
Taxele vamale vor rămâne să facă obiectul Codului Vamal, act normativ
distinct, având în vedere specificitatea domeniului de reglementare.

Titlul IX - Dispoziţii finale
Cuprinde dispoziţii finale referitoare la abrogarea actelor normative, prezentate
în anexă, acte care devin caduce din momentul intrării în vigoare a Codului fiscal.

*
*

*

Codul fiscal asigură pentru perioada de preaderare şi tranziţia unor măsuri
fiscale din acte normative, care încă nu sunt compatibilizate ori sunt în curs de
compatibilizare, în conformitate cu legislaţia comunitară privind acordarea ajutorului
de stat.
Astfel, prin “dispoziţii tranzitorii “ incluse în fiecare Titlu se preiau o serie
de stimulente fiscale din legislaţia existentă. Astfel, în Titlul II “Impozit pe profit”,
în ce priveşte facilităţile fiscale pentru plata impozitului pe profit se menţin
următoarele prevederi:
- scutirea de impozit pe profit pentru investitorii din zonele defavorizate care
au obţinut certificate permanente până la data de 1 iulie 2002 pe perioada existenţei
zonei defavorizate (decembrie 2010);
- deducerea din profitul impozabil a investiţiilor achiziţionate până la 30 iunie
2002 în Munţii Apuseni şi Rezervaţia Delta Dunării, pe o perioada de 5 ani (iunie
2007);
- scutirea de impozit pe profit pe o perioadă de 5 ani pentru investitorii din
zona liberă care au realizat până la data de 1 iulie 2002 investiţii în valoare de cel
puţin 1.000.000 dolari (iulie 2007);
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- impunerea cu o cota de 5% a investitorilor din zona liberă care nu au
realizat investiţii peste 1.000.000 dolari, până la 31 decembrie 2004;
- unităţile protejate destinate persoanelor cu handicap sunt scutite de impozit
pe profit în condiţiile în care sumele obţinute prin scutire se reinvestesc, până la 31
decembrie 2006;
- contribuabilii direct implicaţi în producţia de filme cinematografice
beneficiază, până la 31 decembrie 2006 de:
y scutirea de plata impozitului pentru profitul reinvestit;
y reducerea impozitului pe profit cu 20% dacă asigură creşterea numărului
scriptic de angajaţi cu cel puţin 10% faţă de anul precedent;
Totodată, sunt menţinute în vigoare actele normative prin care s-au acordat
facilitaţi fiscale, pentru perioade determinate de timp, unor societăţi comerciale, cum
sunt:
- S.C. Combinatul Siderurgic "SIDEX" S.A., scutită de plata impozitului pe
profit până la 31 decembrie 2006;
- C.N. Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni, scutită de plata
impozitului pe profit până la data de 31 decembrie 2012;
- S.N. "Nuclearelectrica" S.A., scutită de la plata impozitului pe profit până la
31 decembrie 2010;
- S.C. "Automobile - Dacia", scutită de la plata impozitului pe profit până la
1 octombrie 2007;
- veniturile realizate de furnizorii de materiale pentru obiectivul Centrala
Nuclearelectrica Cernavodă-Unitatea 2 sunt venituri neimpozabile până la
31 decembrie 2006;
- veniturile realizate din aplicarea unei invenţii brevetate în România sunt
venituri neimpozabile până la 31 decembrie 2006;
- veniturile realizate din practicarea apiculturii sunt venituri neimpozabile
până la 31 decembrie 2006;
De asemenea, pentru investiţiile directe cu impact semnificativ în economie se
propune extinderea acordării tratamentului fiscal până la 31 decembrie 2006.

În Titlul V “Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi
impozitul pe reprezentantele firmelor străine înfiinţate în România”,
Art. “Dispoziţii tranzitorii” se menţine scutirea de la impozitul prevăzut la acest
capitol a veniturilor persoanelor juridice străine şi ale contractorilor independenţi ai
acestora, obţinute din activităţi desfăşurate pentru obiectivul Centrala
Nuclearoelectrica Cernavodă-Unitatea 2.
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În Titlul VI “Taxa pe valoarea adăugată”, Cap. “Dispoziţii tranzitorii” se
menţin următoarele facilităţi:
• Construcţiile de locuinţe realizate prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe pe
bază de contracte ferme încheiate cu societăţi de construcţii până la data de 31
mai 2002 inclusiv beneficiază de scutire cu drept de deducere a taxei pe
valoarea adăugată până la finalizarea construcţiei, potrivit termenilor
contractuali, inclusiv celor introduşi prin acte adiţionale impuse de situaţii
tehnice justificate.
• art. 6 lit. b) şi c) din Ordonanţa Guvernului nr. 116/1998 privind instituirea
regimului special pentru activitatea de transport maritim internaţional;
• lit. a), b) şi f) ale Anexei I a Hotărârii Guvernului nr. 445/1999 privind
acordarea de facilităţi şi condiţiile de realizare a investiţiei la Societatea
Comercială "Automobile Dacia"-S.A., si articolul unic al Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 122/2001 privind modificarea art. 2 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 50/2000 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 67/1999 privind unele măsuri pentru dezvoltarea activităţii
economice, ( care se refera la Societatea Comercială "Automobile Dacia"-S.A);
• art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 131 din 31 august 2000 privind instituirea
unor măsuri pentru facilitarea exploatării porturilor, aprobată şi republicată
prin Legea nr. 99/2002;
• articolul unic al Legii nr. 423/ 2001 pentru sprijinirea sectorului de pescuit la
Marea Neagră, (are aplicabilitate limitată de 3 ani de la data publicării) ;
• art. 2 si art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 247/2000 privind
scutirea de la plata taxelor vamale a importurilor pentru "Reparaţia capitală
cu modernizare pentru creşterea siguranţei si a capacităţii Centralei
Hidroelectrice Porţile de Fier I" ;
• articolul unic al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/ 2001 privind
unele măsuri pentru execuţia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 de 210
MW din Centrala Termoelectrică Mintia - Deva;
• art. 12, 13 şi 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/ 2001 privind
unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale Combinatul
Siderurgic "Sidex" - S.A. Galaţi;
• art. 41 alin.(2) şi art. 70 alin.(7) din Legea bibliotecilor nr. 334/ 2002;
• art. 1 din Legea nr. 192/ 2002 privind scutirea de la plata drepturilor de import
a bunurilor provenite sau finanţate direct din fonduri nerambursabile NATO;
• art. 15 din Legea nr. 290/ 2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de
cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei
alimentare şi a Academiei de ştiinţe Agricole si Silvice "Gheorghe IonescuSiseşti";
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• art. 38 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999
privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu
handicap.
*
*

*

Prevederile fiscale menţionate mai sus sunt de natură să asigure respectarea
angajamentelor asumate de România în procesul de preaderare, tranziţia către
momentul în care facilităţile fiscale acordate în mod nediscriminatoriu să
impulsioneze efectiv investiţiile, să îmbunătăţească mediul de afaceri şi implicit, să
conducă la crearea de noi locuri de muncă, măsurile fiscale promovându-se numai
prin Codul fiscal.
Aceasta situaţie va asigura stabilitatea cadrului legislativ specific pentru a
aduce România în situaţia comparativă favorabilă în relaţie cu alte ţări în ce priveşte
decizia de investire şi promovare de noi afaceri.

Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a adoptat Legea
privind Codul fiscal.

