PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Bucureşti,
Nr. 4c-2/42

Comisia pentru Buget,
Finanţe şi Bănci

18.12.2014

Plx 16/2014

BIROULUI PERMANENT
AL
CAMEREI DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, raportul suplimentar asupra proiectului de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.102/2013 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, trimis spre dezbatere în fond cu
adresa nr. PLx.16 din 10 februarie 2014, înregistrat sub nr. 4c-2/42 din 10 februarie
2014, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din
categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,
Viorel ŞTEFAN

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru Buget,
Finanţe şi Bănci

Bucureşti,
Nr. 4c-2/42

18.12.2014

Plx 16/2014

Raport Suplimentar
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.102/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003
privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
În temeiul art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu
modificările şi completările ulterioare, proiectul de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei Guvernulu nr.102/2013 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale,
a fost retrimis Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, cu adresa nr. PLx 67/2013, în
vederea reexaminării şi depunerii unui nou raport.
Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale
art.92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu
modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.
Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 1270 din 14 noiembrie 2013, a avizat
favorabil proiectul de Lege.
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru politică
economică, reformă şi privatizare au avizat favorabil proiectul de Lege.
Proiectul de Lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.102/2013 pentru modificarea şi completarea
Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale,
în sensul identificării unor noi baze impozabile în scopul susţinerii creşterii
economice, printre care:
-

modificarea regimului fiscal aplicabil în cazul tranzacţiilor
efectuate de persoanele impozabile stabilite în România;
introducerea categoriei de impozit cu titlul "Impozit pe
construcţii";
schimbarea anului fiscal pentru contribuabilii care solicită
includerea în categoria veniturilor neimpozabile a veniturilor din

-

vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o
persoană juridică română;
revizuirea regimului fiscal aplicabil cheltuielilor cu
sponsorizarea.

Membrii Comisiei au reexaminat proiectul de Lege menţionat mai sus, în
şedinţa din 18 decembrie 2014.
Din totalul de 34 de membri ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi-au
înregistrat prezenţa la dezbateri 33 deputaţi.
La dezbaterea acestui proiect de lege au fost prezenţi, în calitate de invitaţi,
domnul Darius Vâlcov, ministrul finanţelor publice.
În urma reexaminării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate, membrii
Comisiei propun, cu unanimitatea deputaţilor prezenţi la dezbatere, să supună
spre dezbatere şi adoptare plenului Camerei Deputaţilor proiectul de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.102/2013 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, cu amendamentele admise şi respinse
prezentate în anexe.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din
categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Viorel ŞTEFAN

Mihai Aurel DONŢU

Şef serviciu,
Giorgiana Ene
Expert parlamentar
Florentina Rădoi

Anexa I
AMENDAMENTE ADMISE :
Nr.
crt.
1.

2.

Text OUG nr. 102/2013

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.102/2013 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.571/2003 privind Codul
fiscal şi reglementarea unor măsuri financiarfiscale
Art.I.- Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.102 din 14 noiembrie 2013 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.571/2003
privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri
financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.703 din 15 noiembrie
2013, cu următoarele modificări și

Motivarea amendamentelor
propuse

completări:

3.

65. După titlul IX2 se introduce un nou titlu, titlul 1. La articolul I, punctul 65, articolul 29635 se
IX3 „Impozitul pe construcţii”, cuprinzând modifică şi va avea următorul cuprins:
articolele 29633 ─ 29636, cu următorul cuprins:
Art. 29635. ─ Cota de impozitare şi baza impozabilă ,,Art. 29635. ─ Cota de impozitare şi baza
impozabilă
(1) Impozitul pe construcţii se calculează prin aplicarea (1) Incepând cu anul 2015, impozitul pe
unei cote de 1,5% asupra valorii construcţiilor construcţii se calculează prin aplicarea unei cote
existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 de 1% asupra valorii construcţiilor existente în
decembrie a anului anterior, evidenţiată contabil în patrimoniul contribuabililor la data de 31
soldul debitor al conturilor corespunzătoare decembrie a anului anterior, evidenţiată contabil
construcţiilor menţionate la art. 29634, din care se în soldul debitor al conturilor corespunzătoare
scade:
construcţiilor menţionate la art. 29634, din care se
scade:
a) valoarea clădirilor, inclusiv valoarea lucrărilor de
valoarea clădirilor, pentru care se
reconstruire, modernizare, consolidare, modificare a)
sau extindere pentru clădirile închiriate, luate în datorează impozit pe clădiri, potrivit

Măsura de reducere a cotei de
impozitare, de la 1,5% la 1%,
vizeaza
corelarea
cu
indicatorii de profitabilitate și
influențarea
pozitivă
a
competitivității companiilor
românești în regiune.

Nr.
crt.

Text OUG nr. 102/2013
concesiune, aflate în administrare ori în folosinţă,
pentru care se datorează impozit pe clădiri, potrivit
prevederilor titlului IX, de către contribuabil sau
proprietar, după caz;
b) valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare,
consolidare, modificare sau extindere pentru
construcţiile, aflate sau care urmează să fie trecute
în proprietatea statului sau a unităţilor
administrativ-teritoriale;
c) valoarea construcţiilor din subgrupa 1.2.9. ,,Terase
pe arabil, plantaţii pomicole şi viticole” din Catalogul
privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a
mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
2.139/2004, cu modificările ulterioare.

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
prevederilor titlului IX. Intră sub incidența
acestor prevederi și valoarea clădirilor din
parcurile industriale, ştiinţifice şi tehnologice
care, potrivit legii, nu beneficiază de scutirea
de la plata impozitului pe clădiri;
b)
valoarea lucrărilor de reconstruire,
modernizare, consolidare, modificare sau
extindere la construcții închiriate, luate în
administrare sau în folosinţă;
c)
valoarea construcțiilor și a lucrărilor
de reconstruire, modernizare, consolidare,
modificare sau extindere a construcţiilor,
aflate sau care urmează să fie trecute, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare,
în proprietatea statului sau a unităţilor
administrativ-teritoriale;
d) valoarea construcţiilor din subgrupa 1.2.9.
<<Terase pe arabil, plantaţii pomicole şi
viticole>> din Catalogul privind clasificarea
şi duratele normale de funcţionare a
mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificările
ulterioare;
e) valoarea construcțiilor situate în afara
frontierei de stat a României, astfel cum
aceasta este definită potrivit legii, inclusiv
cele situate în Zona contiguă a României şi
Zona economică exclusivă a României, astfel
cum sunt delimitate prin Legea nr.17/1990
privind regimul juridic al apelor maritime
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Motivarea amendamentelor
propuse
Măsura urmărește menținerea
atractivității investițiilor în
parcuri industriale, ştiinţifice
şi tehnologice.

Se
propune
excluderea
acestor
lucrări
pentru
reducerea
problemelor
determinate de notificarea și
impozitarea
acestora,
conform prevederilor titlului
IX.
Potrivit Legii nr.178/2010 a
parteneriatului public-privat ,
cu modificările și completările
ulterioare, existența unui drept
de
proprietate
al
unei
companii de proiect depinde
de clauzele contractului de
parteneriat, existând situații
cand bunul public nou este în
proprietatea companiei de
proiect până la momentul
transferului către partenerul
public, la data încetării
contractului. În acest caz, o
astfel de companie este
dezavantajată față de o altă
companie care administrează

Nr.
crt.

Text OUG nr. 102/2013

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
interioare, al mării teritoriale, al zonei
contigue şi al zonei economice exclusive ale
României, republicată, pentru operaţiunile
legate de activităţile desfăşurate în
exercitarea drepturilor prevăzute de art.56 si
77 din Convenţia Naţiunilor Unite asupra
dreptului mării, încheiată la Montego Bay
(Jamaica) la 10 decembrie 1982, ratificată de
România prin Legea nr.110/1996;
f) valoarea construcţiilor din domeniul public
al statului şi care fac parte din baza materială
de reprezentare şi protocol, precum şi cele
din domeniul public şi privat al statului,
închiriate sau date în folosinţă instituţiilor
publice, construcţii administrate de <<Regia
Autonomă
Administrația
Patrimoniului
Protocolului de Stat>>;
g) valoarea construcțiilor deținute de
structurile sportive, definite potrivit legii.”

(2) Deducerea valorii lucrărilor de reconstruire,
modernizare, consolidare, modificare sau extindere
pentru clădirile închiriate, luate în concesiune,
aflate în administrare ori în folosinţă, prevăzută la
alin. (1) lit. a), se justifică cu documentaţia
corespunzătoare care atestă comunicarea acestei
valori către proprietar.
(3) În situaţia în care, în cursul anului curent, se
înregistrează operaţiuni de majorare sau diminuare a
valorii soldului debitor al conturilor corespunzătoare
construcţiilor menţionate la
art. 29634, impozitul pe
construcţii calculat potrivit alin. (1) nu se recalculează.
Aceste modificări sunt luate în considerare pentru

(2) În situaţia în care, în cursul anului curent, se
înregistrează operaţiuni de majorare sau
diminuare a valorii soldului debitor al conturilor
corespunzătoare construcţiilor menţionate la
art. 29634, impozitul pe construcţii calculat
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Motivarea amendamentelor
propuse
un bun public similar, dar
care, nu se află în proprietatea
sa, și implicit în sfera
impozitului pe construcții.
Se propune introducerea unei
scutirii pentru constructiile
situate in afara Romaniei
pentru
evitarea
dublei
impozitări internaționale a
construcțiilor respective.
Regia
Autonomă
Administrația Patrimoniului
Protocolului de Stat are o
reglementare
specifică
activității de reprezentare și
protocol a domeniului public,
iar cladirile care se află în
proprietatea
statului
se
regăsesc în evidența contabilă
a regiei.
Modificarea vizeaza scutirea
constructiilor detinute de
structurile sportive definite
conform legii educatiei fizice
si sportului nr. 69/2000, cu
modificarile si completarile
ulterioare.

Nr.
crt.

Text OUG nr. 102/2013

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
determinarea impozitului pe construcţii datorat pentru potrivit alin. (1) nu se recalculează. Aceste
anul următor.
modificări sunt luate în considerare pentru
(4) Cheltuiala cu impozitul calculat potrivit alin. (1) determinarea impozitului pe construcţii datorat
este cheltuială deductibilă la stabilirea profitului pentru anul următor.
impozabil reglementat de titlul II.
(3) Cheltuiala cu impozitul calculat potrivit
alin. (1) este cheltuială deductibilă la stabilirea
profitului impozabil reglementat de titlul II.

Motivarea amendamentelor
propuse

Autori : Comisia pentru buget, finanţe şi bănci,
Comisia pentru politică economică, reformă şi
privatizare

4.

5.

65. După titlul IX2 se introduce un nou titlu, titlul nemodificat
IX3 „Impozitul pe construcţii”, cuprinzând
articolele 29633 ─ 29636, cu următorul cuprins:
Art 29636. ─ Plata impozitului şi depunerea
declaraţiei fiscale
…………………………………………
(6) Impozitul reglementat de prezentul titlu
reprezintă venit al bugetului de stat şi se
administrează de către Agenţia Naţională de
Administrare
Fiscală,
potrivit
Ordonanţei
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.”
nemodificat
-------------------------------------------
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In
scopul
eficientizării
repartizării venitului realizat
din incasarea acestui impozit

In
scopul
eficientizării
repartizării venitului realizat
din incasarea acestui impozit.

Anexa II
AMENDAMENTE RESPINSE :
Nr.
crt.

Text OUG nr. 102/2013

Text Senat

Nemodificat
Art. I

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

1. Punctul 56 al art.I din
Ordonanța
de
urgență
a
Guvernului nr.102/2013 pentru
modificarea și completarea Legii
nr.571/2003 privind Codul fiscal și
reglementarea
unor
măsuri
financiar-fiscale se modifică şi va
avea următorul cuprins:

56. Articolul 218 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
NEMODIFICAT
(1)Valoarea în lei a accizelor şi a
impozitului la ţiţeiul din producţia internă,
datorate bugetului de stat, stabilite potrivit
prezentului titlu în echivalent euro pe
unitatea de măsură, se determină prin
transformarea sumelor exprimate în
echivalent euro, pe baza cursului de
schimb valutar stabilit în prima zi
lucrătoare a lunii octombrie din anul
precedent, publicat în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene.
(2)Prin excepţie de la prevederile alin. (1),
în situaţia în care cursul de schimb valutar

NEMODIFICAT

SE ELIMINĂ
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Motivarea
Cameră decizională
1. Argumente pentru
susţinere
2. Argumente pentru
respingere
1. Modalitatea de calcul Camera Deputaţilor
în moneda naţională a
accizelor şi impozitului
la ţiţeiul din producţia
internă, stabilite potrivit
Codului
fiscal
în
echivalent
euro
pe
unitatea
de
măsură,
trebuie să determine
predictibilitate
şi
stabilitate pentru mediul
de afaceri şi investitorii
străini. În plus, legea
fiscală
trebuie
să
răspundă şi principiului
echităţii fiscale care
trebuie să existente între
autoritatea fiscală şi
contribuabil.
2. Potrivit directivelor
care
reglementează
legislaţia
europeană,
pentru statele membre
care nu au adoptat
moneda euro, valoarea
euro
în
monedele
naţionale care trebuie

Nr.
crt.

Text OUG nr. 102/2013

Text Senat

stabilit în prima zi lucrătoare a lunii
octombrie din anul precedent, publicat în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, este
mai mic decât cursul de schimb valutar
stabilit în prima zi lucrătoare a lunii
octombrie din anul anterior anului
precedent, valoarea în lei a accizelor şi a
impozitului la ţiţeiul din producţia internă,
datorate bugetului de stat, stabilite potrivit
prezentului titlu în echivalent euro pe
unitatea de măsură, se determină prin
transformarea sumelor exprimate în
echivalent euro, pe baza cursului de
schimb valutar stabilit în prima zi
lucrătoare a lunii octombrie din anul
anterior anului precedent, publicat în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,
valoare care se actualizează cu media
anuală a indicelui preţurilor de consum
calculată în luna septembrie din anul
precedent, comunicată oficial de Institutul
Naţional de Statistică, până la data de 15
octombrie.
(3)Pentru anul 2014, media anuală a
indicelui preţurilor de consum calculată în
luna septembrie a anului 2013 prevăzută
la alin. (2) este de 104,77%.

1.

56. Articolul 218 se modifică şi va avea Nemodificat.

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivarea
1. Argumente pentru
susţinere
2. Argumente pentru
respingere
aplicată valorii ratelor de
impozitare se fixează o
dată pe an. Astfel, statele
membre
trebuie
să
respecte ratele minime de
impozitare stabilite de
directive.
In
scopul
verificării acestei cerinţe,
în statele membre noneuro,
directivele
mentionate mai sus au
introdus prevederea prin
care s-a stabilit metoda
privind
conversia
sumelor din euro în
moneda naţională.
In cazul în care un stat
membru aplică o rată
minimă de impozitare, în
situaţia în care se
modifică
cursul
de
schimb
există
probabilitatea ca nivelul
minim să nu mai fie
respectat.
In
aceste
SE ELIMINĂ
condiţii, este necesar ca
Autori:
deputaţi
Gheorghe în fiecare an să se facă o
Ialomiţianu, Andreea Maria Paul, ajustare în funcţie de
Constantin Dascălu + Grup evoluţia cursului de
schimb valutar.
Parlamentar PDL

Cameră decizională

1. La articolul I, punctul 56, 1. Expunerea de motive Camera Deputaţilor
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Nr.
crt.

Text OUG nr. 102/2013

următorul cuprins:
Art. 218. ─ Conversia în lei a sumelor
exprimate în euro
(1) Valoarea în lei a accizelor şi a
impozitului la ţiţeiul din producţia internă,
datorate bugetului de stat, stabilite potrivit
prezentului titlu în echivalent euro pe
unitatea de măsură, se determină prin
transformarea sumelor exprimate în
echivalent euro, pe baza cursului de
schimb valutar stabilit în prima zi
lucrătoare a lunii octombrie din anul
precedent, publicat în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene.

Text Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

alineatul (1) al articolului 218 se
modifică şi va avea următorul
cuprins:
„Art. 218. ─ Conversia în lei a
sumelor exprimate în euro
(1) Valoarea în lei a accizelor şi a
impozitului la ţiţeiul din producţia
internă, datorate bugetului de stat,
stabilite potrivit prezentului titlu în
echivalent euro pe unitatea de
măsură,
se
determină
prin
transformarea sumelor exprimate în
echivalent euro, pe baza cursului de
schimb valutar stabilit în prima zi
lucrătoare a lunii octombrie din anul
precedent, publicat în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene, valoare
care se actualizează cu media
anuală a indicelui preţurilor de
consum
calculată
în
luna
septembrie din anul precedent,
comunicată oficial de Institutul
Naţional de Statistică, până la
data de 15 octombrie.”
Autori: deputat Erdei D. István şi
deputat Fejér Lászlò
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Motivarea
1. Argumente pentru
susţinere
2. Argumente pentru
respingere
precizează că scopul
recurgerii la o astfel de
formulă de calcul este
„păstrarea valorii reale a
încasărilor din accize”.
Or, aceasta valoare se
păstrează prin ajustarea
cu rata inflaţiei.
Recurgerea la o formulă
de calcul bazată pe
compararea
a
două
cursuri de schimb şi
păstrarea celei mai mari
la care se adaugă rata
inflaţiei este injustă în
condiţiile
în
care
valoarea reală a accizelor
se păstrează. În fapt, este
soluţia cea mai puţin
avantajoasă
pentru
contribuabil care trebuie
să suporte devalorizarea
monedei însumată cu rata
inflaţiei.
2. Potrivit directivelor
care
reglementează
legislaţia
europeană,
pentru statele membre
care nu au adoptat
moneda euro, valoarea
euro
în
monedele
naţionale care trebuie

Cameră decizională

Nr.
crt.

2.

Text OUG nr. 102/2013

Text Senat

56. Articolul 218 se modifică şi va avea Nemodificat.

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivarea
1. Argumente pentru
susţinere
2. Argumente pentru
respingere
aplicată valorii ratelor de
impozitare se fixează o
dată pe an. Astfel, statele
membre
trebuie
să
respecte ratele minime de
impozitare stabilite de
directive.
In
scopul
verificării acestei cerinţe,
în statele membre noneuro,
directivele
mentionate mai sus au
introdus prevederea prin
care s-a stabilit metoda
privind
conversia
sumelor din euro în
moneda naţională.
In cazul în care un stat
membru aplică o rată
minimă de impozitare, în
situaţia în care se
modifică
cursul
de
schimb
există
probabilitatea ca nivelul
minim să nu mai fie
respectat.
In
aceste
condiţii, este necesar ca
în fiecare an să se facă o
ajustare în funcţie de
evoluţia cursului de
schimb valutar.

Cameră decizională

2. La articolul I, punctul 56, 1. Excepţia instituită prin Camera Deputaţilor
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Nr.
crt.

Text OUG nr. 102/2013

următorul cuprins:
Art. 218. ─ Conversia în lei a sumelor
exprimate în euro
-----------------------------------------(2) Prin excepţie de la prevederile
alin. (1), în situaţia în care cursul de
schimb valutar stabilit în prima zi
lucrătoare a lunii octombrie din anul
precedent, publicat în Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene, este mai mic decât
cursul de schimb valutar stabilit în
prima zi lucrătoare a lunii octombrie
din anul anterior anului precedent,
valoarea în lei a accizelor şi a
impozitului la ţiţeiul din producţia
internă, datorate bugetului de stat,
stabilite potrivit prezentului titlu în
echivalent euro pe unitatea de măsură,
se determină prin transformarea
sumelor exprimate în echivalent euro,
pe baza cursului de schimb valutar
stabilit în prima zi lucrătoare a lunii
octombrie din anul anterior anului
precedent, publicat în Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene, valoare care se
actualizează cu media anuală a
indicelui preţurilor de consum calculată
în luna septembrie din anul precedent,
comunicată
oficial
de
Institutul
Naţional de Statistică, până la data de
15 octombrie.

Text Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivarea
1. Argumente pentru
susţinere
2. Argumente pentru
respingere
alineatul (2) al articolului 218 se dispoziţiile alin. (2) nu se
justifică.
abrogă.
2. Potrivit directivelor
care
reglementează
Autori: deputat Erdei D. István şi legislaţia
europeană,
deputat Fejér Lászlò
pentru statele membre
care nu au adoptat
moneda euro, valoarea
euro
în
monedele
naţionale care trebuie
aplicată valorii ratelor de
impozitare se fixează o
dată pe an. Astfel, statele
membre
trebuie
să
respecte ratele minime de
impozitare stabilite de
directive.
In
scopul
verificării acestei cerinţe,
în statele membre noneuro,
directivele
mentionate mai sus au
introdus prevederea prin
care s-a stabilit metoda
privind
conversia
sumelor din euro în
moneda naţională.
In cazul în care un stat
membru aplică o rată
minimă de impozitare, în
situaţia în care se
modifică
cursul
de
schimb
există
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Cameră decizională

Nr.
crt.

3.

Text OUG nr. 102/2013

Text Senat

59. La titlul VII „Accize şi alte taxe Nemodificat.
speciale”, în anexa nr. 1, la nr. crt. 10
─ Benzină cu plumb, nivelul accizei
prevăzut în coloana 3 se modifică şi va
fi de 637,91 euro/tonă, respectiv 491,19
euro/1.000 de litri.
60. La titlul VII „Accize şi alte taxe
speciale”, în anexa nr. 1, la nr. crt. 11
─ Benzină fără plumb, nivelul accizei
prevăzut în coloana 3 se modifică şi va
fi de 557,91 euro/tonă, respectiv 429,59
euro/1.000 de litri.
61. La titlul VII „Accize şi alte taxe
speciale”, în anexa nr. 1, la nr. crt. 12
─ Motorină, nivelul accizei prevăzut în
coloana 3 se modifică şi va fi de 473,85
euro/tonă, respectiv 400,395 euro/1.000
de litri.
62. La titlul VII „Accize şi alte taxe
speciale”, în anexa nr. 1, la nr. crt. 16
─ Petrol lampant (kerosen), coloana 2
pct. 16.1 ─ utilizat drept combustibil
pentru motor, nivelul accizei prevăzut

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivarea
1. Argumente pentru
susţinere
2. Argumente pentru
respingere
probabilitatea ca nivelul
minim să nu mai fie
respectat.
In
aceste
condiţii, este necesar ca
în fiecare an să se facă o
ajustare în funcţie de
evoluţia cursului de
schimb valutar.

Cameră decizională

3. La articolul I, punctele 59-62 se 1. Pe lângă alegerea unui Camera Deputaţilor
curs
de
schimb
abrogă.
defavorabil
contribuabilului
şi
Autori: deputat Erdei D. István şi adăugarea ratei inflaţiei,
deputat Fejér Lászlò, Andreea Maria la acciza pe combustibil
Paul + 25 deputati PDL
se adaugă a treia formă
de impozitare, cota de
7 eurocenţi/litru. În plus,
destinaţia ei nu este
prevăzută nicăieri, faptul
că va fi utilizată pentru
modernizarea/construcţia
infrastructurii
rămâne
doar la nivel declarativ şi
imposibil de urmărit,
încălcându-se
astfel
principiul transparenţei
cheltuielilor bugetare.
2. La fundamentarea
veniturilor bugetare
au fost luate in calcul
actualele prevederi.
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Nr.
crt.

Text OUG nr. 102/2013

Text Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Nemodificat

Punctele 59-62 ale art.I din
Ordonanţa
de
urgenţă
a
Guvernului nr.102/2013 pentru
modificarea şi completarea Legii
nr.571/2003 privind Codul fiscal şi
reglementarea
unor
măsuri
financiar-fiscale se modifică şi va
avea următorul cuprins:

în coloana 3 se modifică şi va fi de
557,39 euro/tonă, respectiv 445,91
euro/1.000 de litri.

Art. I.
59.La titlul VII "Accize şi alte taxe
speciale", în anexa nr. 1, la nr. crt. 10 Benzină cu plumb, nivelul accizei
prevăzut în coloana 3 se modifică şi va fi
de 637,91 euro/tonă, respectiv 491,19
euro/1.000 de litri.

60.La titlul VII "Accize şi alte taxe
speciale", în anexa nr. 1, la nr. crt. 11 Benzină fără plumb, nivelul accizei
prevăzut în coloana 3 se modifică şi va fi
de 557,91 euro/tonă, respectiv 429,59
euro/1.000 de litri.
61.La titlul VII "Accize şi alte taxe
speciale", în anexa nr. 1, la nr. crt. 12 Motorină, nivelul accizei prevăzut în
coloana 3 se modifică şi va fi de 473,85

59.La titlul VII "Accize şi alte taxe
speciale", în anexa nr. 1, la nr. crt.
10 - Benzină cu plumb, nivelul
accizei prevăzut în coloana 3 se
modifică şi va fi de 547,00
euro/tonă,
respectiv
421,19
euro/1.000 de litri
60.La titlul VII "Accize şi alte taxe
speciale", în anexa nr. 1, la nr. crt.
11 - Benzină fără plumb, nivelul
accizei prevăzut în coloana 3 se
modifică şi va fi de 467,00
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Motivarea
1. Argumente pentru
susţinere
2. Argumente pentru
respingere
Iniţiatorii nu indică o
altă
sursă
de
finanţare, diminuarea
veniturilor la bugetul
de stat încălcând
angajamentele
asumate
cu
instituţiile financiare
internaţionale.
1. Nivelul accizelor
din
amendament
asigura o crestere
suficienta de venituri
bugetare şi nu va
avea o o influenţă
negativă
deosebită
asupra
competitivităţii
mediului de afaceri
din România, prin
creşterea costurilor
aferente
transportului.
2. La fundamentarea
veniturilor bugetare
au fost luate in calcul
actualele prevederi.
Iniţiatorii nu indică o
altă
sursă
de
finanţare, diminuarea
veniturilor la bugetul

Cameră decizională

Camera Deputatilor

Nr.
crt.

Text OUG nr. 102/2013

Text Senat

euro/tonă, respectiv 400,395 euro/1.000
de litri.
62.La titlul VII "Accize şi alte taxe
speciale", în anexa nr. 1, la nr. crt. 16 Petrol lampant (kerosen), coloana 2 pct.
16.1 - utilizat drept combustibil pentru
motor, nivelul accizei prevăzut în coloana
3 se modifică şi va fi de 557,39 euro/tonă,
respectiv 445,91 euro/1.000 de litri.

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivarea
1. Argumente pentru
susţinere
2. Argumente pentru
respingere
euro/tonă,
respectiv
359,59 de stat încălcând
euro/1.000 de litri.
angajamentele
asumate
cu
61.La titlul VII "Accize şi alte taxe instituţiile financiare
speciale", în anexa nr. 1, la nr. crt. internaţionale.
12 - Motorină, nivelul accizei
prevăzut în coloana 3 se modifică şi
va fi de 391,00 euro/tonă, respectiv
330,395 euro/1.000 de litri.

Cameră decizională

62.La titlul VII "Accize şi alte taxe
speciale", în anexa nr. 1, la nr. crt.
16 - Petrol lampant (kerosen),
coloana 2 pct. 16.1 - utilizat drept
combustibil pentru motor, nivelul
accizei prevăzut în coloana 3 se
modifică şi va fi de 469,89
euro/tonă,
respectiv
375,91
euro/1.000 de litri.

4.

65. După titlul IX2 se introduce un nou Nemodificat.
titlu, titlul IX3 „Impozitul pe
construcţii”, cuprinzând
articolele
33
36
296 ─ 296 , cu următorul cuprins:
-----------------------------------Art. 29634 ─ Definiţia construcţiilor
În înţelesul prezentului titlu, construcţiile

Autori:
deputati
Gheorghe
Ialomiţianu, Andreea Maria
Paul, Constantin Dascălu +
Grup Parlamentar PDL
Construcţiile Camera Deputaţilor
4. La articolul I, punctul 65, 1.
34
articolul 296 se modifică şi va menţionate din subgrupa
1.5
sunt
construcţii
avea următorul cuprins:
aferente infrastructurii de
afaceri care beneficiază
34
─
Definiţia prin legi speciale de
„Art.
296
facilităţi acordate de
construcţiilor
(1) În înţelesul prezentului titlu, autorităţile
locale,
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Nr.
crt.

Text OUG nr. 102/2013

sunt cele prevăzute în grupa 1 din
Catalogul privind clasificarea şi duratele
normale de funcţionare a mijloacelor fixe,
aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr. 2.139/2004, cu modificările ulterioare.

Text Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

construcţiile sunt cele prevăzute în
grupa 1 din Catalogul privind
clasificarea şi duratele normale de
funcţionare a mijloacelor fixe,
aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr. 2.139/2004, cu modificările
ulterioare, cu excepţia poziţiilor
1.5.1, 1.5.11, 1.5.12 şi a subgrupei
1.6.

(2) Prevederile alin (1) nu se aplică
construcţiilor exceptate de la plata
impozitului pe clădiri potrivit
prezentei legi şi altor legi speciale
care prevăd scutiri şi facilităţi,
precum şi potrivit hotărârilor
consiliilor locale sau judeţene.”
Autori: deputat Erdei D. István şi
deputat Fejér Lászlò

16

Motivarea
1. Argumente pentru
susţinere
2. Argumente pentru
respingere
îndeosebi în vederea
stimulării
antreprenoritatului,
a
dezvoltării IMM-urilor.
Acordarea de facilităţi pe
de o parte şi impozitarea
pe de alta au efect
contrar, ceea ce conduc
la încetinirea activităţii
economice.
Subgrupa 1.6 se referă la
construcţii de locuinţe şi
social-culturale,
construcţii care prin
natura lor beneficiază de
scutiri sau reduceri de
impozite pe clădiri.
Acordarea de facilităţi pe
de o parte şi impozitarea
pe de alta au efect
contrar, aberant din punct
de vedere legislativ.
2.
Exceptarea
anumitor categorii de
contribuabili de la
plata
impozitului
conduce
la
diminuarea
veniturilor bugetului
de stat, iar iniţiatorii
nu indică o altă sursă
de finanţare.

Cameră decizională

Nr.
crt.

5.

Text OUG nr. 102/2013

Text Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

65. După titlul IX2 se introduce un nou Nemodificat
titlu, titlul IX3 „Impozitul pe
construcţii”, cuprinzând articolele 29633
─ 29636, cu următorul cuprins:

SE ELIMINĂ

65. După titlul IX2 se introduce un nou Nemodificat.
titlu, titlul IX3 „Impozitul pe
construcţii”, cuprinzând
articolele
29633 ─ 29636, cu următorul cuprins:
------------------------------------

5. La articolul I, punctul 65,
alin. (2) al articolului 29635 se
modifică şi va avea următorul
cuprins:

Autori: deputati
Gheorghe
Ialomiţianu, Andreea Maria Paul,
Constantin Dascălu + Grup
Parlamentar PDL

Art. 29635. ─ Cota de impozitare şi baza
impozabilă
………………………………………..
(2) Deducerea valorii lucrărilor de
reconstruire, modernizare, consolidare,

„(2) Deducerea valorii lucrărilor de
reconstruire,
modernizare,
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Motivarea
1. Argumente pentru
susţinere
2. Argumente pentru
respingere

Cameră decizională

1. Largirea bazei de Camera Deputaţilor
impozitare impovareaza
contribuabilii.
2. In vederea încadrării în
deficitul bugetar precum
şi respectării obiectivul
stabilit prin programul de
guvernare, de creştere a
veniturilor bugetare, a
fost necesară lărgirea
bazei de impozitare.
Iniţiatorii nu indică o altă
sursă
de
finanţare,
diminuarea veniturilor la
bugetul de stat încălcând
angajamentele asumate
cu instituţiile financiare
internaţionale.
1. Comunicarea poate fi Camera Deputaţilor
o
simplă
adresă
conţinând
o
sumă
oarecare, iar aceasta nu
poate fi justificare pentru
cheltuieli.
Pentru
claritate.
2. Prin vot, membrii
Comisiei au considerat
oportună
menţinerea
amendamentului
formulat
în
cadrul

Nr.
crt.

Text OUG nr. 102/2013

Text Senat

modificare sau extindere pentru clădirile
închiriate, luate în concesiune, aflate în
administrare ori în folosinţă, prevăzută la
alin. (1) lit. a), se justifică cu
documentaţia corespunzătoare care atestă
comunicarea acestei valori către
proprietar.

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivarea
1. Argumente pentru
susţinere
2. Argumente pentru
respingere
consolidare,
modificare
sau Comisiei la articolul
extindere pentru clădirile închiriate, 29635.
luate în concesiune, aflate în
administrare ori în folosinţă,
prevăzută la alin. (1) lit. a), se
justifică
cu
documentaţia
corespunzătoare.”

Cameră decizională

Autori: deputat Erdei D. István şi
deputat Fejér Lászlò

6.

65. După titlul IX2 se introduce un nou Nemodificat.
titlu, titlul IX3 „Impozitul pe
construcţii”, cuprinzând
articolele
29633 ─ 29636, cu următorul cuprins:
-----------------------------------Art. 29635. ─ Cota de impozitare şi baza
impozabilă
………………………………………..
(4) Cheltuiala cu impozitul calculat
potrivit alin. (1) este cheltuială
deductibilă la stabilirea profitului
impozabil reglementat de titlul II.

6. La articolul I, punctul 65, 1. Locul reglementării Camera Deputaţilor
alineatul (4) al articolului 29635 se este la titlul II CAP. 2
Calculul
profitului
abrogă.
impozabil.
Autori: deputat Fejér Lászlò şi deputat 2. Impozitul pe veniturile
Erdei D. István
microîntreprinderilor se
calculează prin aplicarea
cotei de 3% la venit şi nu
se
deduc
cheltuielile.Acestalineat a
fost
introdus
pentru
clarificare şi pentru a
sublinia încă o dată faptul
că această cheltuială este
deductibilă la calculul
profitului impozabil, în
conformitate
cu
prevederile art.21 alin.(1)
din Codul fiscal.

7.

65. După titlul IX2 se introduce un nou

7. La articolul I, punctul 65, 1.
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În

cazul

în

care Camera Deputaţilor

Nr.
crt.

Text OUG nr. 102/2013

Text Senat

titlu, titlul IX3 „Impozitul pe
construcţii”, cuprinzând
articolele
29633 ─ 29636, cu următorul cuprins:
-----------------------------------Art. 29635. ─ Cota de impozitare şi baza
impozabilă
…………………………………………..
(4) Cheltuiala cu impozitul calculat
potrivit alin. (1) este cheltuială deductibilă
la
stabilirea
profitului
impozabil
reglementat de titlul II.

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

alineatul (4) al articolului 29635 se
modifică şi va avea următorul
cuprins:

(4) Cheltuiala cu impozitul calculat
potrivit alin. (1) este cheltuială
deductibilă la stabilirea profitului
impozabil reglementat de titlul II şi
al
veniturilor
microîntreprinderilor reglementat
de titlul IV1.
Autori: deputat Erdei D. István şi
deputat Fejér Lászlò

8.

65. După titlul IX2 se introduce un nou Nemodificat.
titlu, titlul IX3 „Impozitul pe
construcţii”, cuprinzând
articolele
29633 ─ 29636, cu următorul cuprins:
-----------------------------------Art 29636. ─ Plata impozitului şi
depunerea declaraţiei fiscale
…………………………………………
(6) Impozitul reglementat de prezentul
titlu reprezintă venit al bugetului de stat
şi se administrează de către Agenţia

8. La articolul I, punctul 65,
alineatul (6) al articolului 29636 se
modifică şi va avea următorul
cuprins:

„(6) Impozitul reglementat de
prezentul titlu reprezintă venit al
bugetelor locale şi se administrează
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Motivarea
Cameră decizională
1. Argumente pentru
susţinere
2. Argumente pentru
respingere
microîntreprinderi
cad
sub incidenţa impozitului
pe
construcţii,
imposibilitatea deducerii
acestuia
este
discriminatorie.
2. Impozitul pe veniturile
microîntreprinderilor se
calculează prin aplicarea
cotei de 3% la venit şi nu
se
deduc
cheltuielile.Acestalineat a
fost
introdus
pentru
clarificare şi pentru a
sublinia încă o dată faptul
că această cheltuială este
deductibilă la calculul
profitului impozabil, în
conformitate
cu
prevederile art.21 alin.(1)
din Codul fiscal.
1.
Fiind
similar Camera Deputaţilor
impozitului pe clădiri,
acest nou impozit trebuie
să constituie venit la
bugetele locale.
2.
Impozitul
pe
construcţii a fost instituit
ca măsură de consolidare
fiscală şi cu scopul de a
se respecta ţinta de
deficit,fiind
luat
în

Nr.
crt.

Text OUG nr. 102/2013

Naţională de Administrare Fiscală,
potrivit
Ordonanţei
Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.”

Text Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivarea
1. Argumente pentru
susţinere
2. Argumente pentru
respingere
de
către
organele
fiscale considerare ca sursă de
competente, potrivit Ordonanţei venit a bugetului de stat.
Guvernului
nr. 92/2003 privind
Codul
de
procedură
fiscală,
republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.”
Autori: deputat Erdei D. István şi
deputat Fejér Lászlò
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Cameră decizională

