
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

privind anularea unor obligaţii fiscale 
 
 
 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 
  
  

Art. 1. – (1) Se anulează diferenţele de obligaţii fiscale 
principale, precum şi obligaţiile fiscale accesorii aferente acestora, 
stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată 
contribuabilului, ca urmare a reconsiderării/reîncadrării unei activităţi ca 
activitate dependentă, pentru perioadele fiscale de până la 1 iulie 2015 şi 
neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei legi. 

(2) Organul fiscal nu reconsideră/reîncadrează o activitate ca 
activitate dependentă şi nu emite o decizie de impunere în legătură cu o 
astfel de reconsiderare/reîncadrare, pentru perioadele anterioare datei de 
1 iulie 2015. 

  
 
Art. 2. – (1) Se anulează diferenţele de obligaţii fiscale 

principale şi/sau obligaţiile fiscale accesorii stabilite de organul fiscal 
prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, ca 
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urmare a recalificării sumelor reprezentând indemnizaţia primită pe 
perioada delegării şi detaşării de către angajaţii care şi-au desfăşurat 
activitatea pe teritoriul altei ţări, aferente perioadelor fiscale de până la  
1 iulie 2015 şi neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei legi. 

(2) Organul fiscal nu recalifică sumele de natura celor prevăzute 
la alin. (1) şi nu emite o decizie de impunere în legătură cu o astfel de 
recalificare, pentru perioadele anterioare datei de 1 iulie 2015. 

  
 
Art. 3. – (1) Se anulează diferenţele de taxă pe valoarea 

adăugată aferentă veniturilor realizate din drepturi de proprietate 
intelectuală, precum  şi obligaţiile fiscale accesorii aferente, stabilite de 
organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată 
contribuabilului ca urmare a depăşirii plafonului şi neînregistrării ca 
plătitor de taxă pe valoarea adăugată, pentru perioadele anterioare datei 
de 1 iulie 2015 şi neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei 
legi. 

(2) Organul fiscal nu emite decizie de impunere pentru 
obligaţiile fiscale şi accesoriile de natura celor prevăzute la alin. (1) 
pentru perioadele anterioare datei de 1 iulie 2015. 

(3) În cazul în care contribuabilul şi-a exercitat dreptul de 
deducere, potrivit legii, în primul decont de taxă pe valoarea adăugată 
depus după emiterea deciziei de impunere, organul fiscal nu anulează 
diferenţele de taxă pe valoarea adăugată. În acest caz, organul fiscal 
anulează doar obligaţiile fiscale accesorii aferente diferenţelor de taxă pe 
valoarea adăugată. 

  
 
Art. 4. – (1) Se anulează contribuția de asigurări sociale de 

sănătate, precum şi obligaţiile fiscale accesorii aferente acestora stabilite 
prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, datorată 
de persoanele pentru care baza lunară de calcul al contribuției de 
asigurări sociale de sănătate este mai mică decât salariul de bază minim 
brut pe ţară pentru perioadele fiscale cuprinse între 1 ianuarie 2012 şi 
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sfârşitul lunii anterioare intrării în vigoare a prezentei legi şi neachitate 
până la data intrării în vigoare a prezentei legi.  

(2) Organul fiscal nu emite decizie de impunere pentru 
obligaţiile fiscale şi accesoriile de natura celor prevăzute la alin. (1) 
pentru perioadele fiscale cuprinse între 1 ianuarie 2012 şi sfârşitul lunii 
anterioare intrării în vigoare a prezentei legi. 

(3) Prevederile alin. (1) şi (2) sunt aplicabile şi persoanelor care 
nu realizează venituri şi pentru care baza lunară de calcul al contribuţiei 
de asigurări sociale de sănătate este salariul de bază minim brut pe ţară. 

  
 
Art. 5. – (1) Anularea obligaţiilor fiscale prevăzute la art. 1-4 se 

efectuează din oficiu, de către organul fiscal competent, prin emiterea 
unei decizii de anulare a obligaţiilor fiscale, care se comunică 
contribuabilului. 

(2) În cazul în care, anterior intrării în vigoare a prezentei legi, 
organul fiscal competent a emis, dar nu a comunicat decizia de impunere 
prin care a stabilit obligaţii de natura celor prevăzute la art. 1-4, acesta 
nu mai comunică decizia de impunere, iar obligaţiile fiscale se scad din 
evidenţa analitică pe plătitor, pe bază de borderou de scădere. 

  
 
Art. 6. – Procedura de aplicare a prezentei legi se aprobă prin 

ordin al  preşedintelui Agenției Naţionale de Administrare Fiscală, care 
se emite în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia. 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor  
în şedinţa din 24 iunie 2015, cu respectarea prevederilor  
art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată. 
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