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BIROULUI PERMANENT
AL
CAMEREI DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind
anularea unor obligaţii fiscale, transmis Comisiei pentru buget, finanțe și bănci cu
adresa nr. PL-x 458 din 13 noiembrie 2017, Camera Deputaţilor fiind Cameră
decizională.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din
categoria legilor ordinare.
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RAPORT
asupra proiectului de Lege privind anularea unor obligaţii fiscale
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru
buget, finanțe și bănci a fost sesizată, spre dezbatere pe fond, cu proiectul de Lege
privind anularea unor obligaţii fiscale.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege
în şedinţa din data de 07 noiembrie 2017.
Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale
art. 92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și
completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.
La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului
Legislativ.
Proiectul de Lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare anularea
unor obligații fiscale, în vederea evitării dublei impuneri, pe fondul interpretării
neunitare a legislației fiscale. Anularea diferenţelor de obligaţii fiscale principale,
respectiv impozitul pe venit, contribuţiile sociale şi obligaţiile fiscale accesorii
aferente acestora, în cazul tranzacţiilor pentru care s-a aplicat impozitul pe venit din
transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal al persoanelor fizice, ca
urmare a reîncadrării acestor venituri ca venituri dintr-o activitate independentă,
obţinute de către persoanele fizice din transferul proprietăţilor imobiliare care fac
parte din patrimoniul afacerii, cât și anularea diferențelor de taxă pe valoare adăugată
realizate de persoanele care au întreprins activități agricole prin alte metode decât
cele industriale.
În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei
au examinat proiectul de lege menţionat mai sus, în şedinţa din data de 05 decembrie
2017.
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La lucrările Comisiei și-au înregistrat prezența un număr de 24 deputați,
din totalul de 25 de membri.
La dezbaterea acestui proiect de lege au participat, în calitate de invitați,
reprezentanți ai Ministerului Finanţelor Publice și ai Ministerului Agriculturii și
Dezvoltării Rurale.
În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații
prezenți la lucrări, au hotărât cu majoritate de voturi, să supună Plenului Camerei
Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare proiectul de Lege privind anularea unor
obligaţii fiscale, cu amendamentele admise prezentate în Anexă.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din
categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Viorel ȘTEFAN

Marilen - Gabriel PIRTEA

Şef serviciu
Giorgiana Ene
Șef cabinet
Alexandra Nistor
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Anexă
Amendamente admise
Nr.
crt.
1.

2.

3.

Text Senat
Titlul legii:

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
Nemodificat

LEGE
privind anularea unor obligații fiscale
Art.1.- (1) În cazul tranzacţiilor pentru care s-a Nemodificat
aplicat impozitul pe venit din transferul
proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal al
persoanelor fizice, se anulează diferenţele de
obligaţii fiscale principale, respectiv impozitul pe
venit şi contribuţiile sociale, precum şi obligaţiile
fiscale accesorii aferente acestora, stabilite de
organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi
comunicată contribuabilului, ca urmare a
reîncadrării acestor venituri ca venituri dintr-o
activitate independentă obţinute de către persoanele
fizice din transferul proprietăţilor imobiliare care
fac parte din patrimoniul afacerii, pe perioadele
fiscale de până la 1 iunie 2017, şi neachitate până la
data intrării în vigoare a prezentei legi.
(2) Organul fiscal nu reîncadrează veniturile
obţinute de către persoanele fizice din transferul
proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal ca
venituri dintr-o activitate independentă şi nu emite
o decizie de impunere în legătură cu o astfel de
reîncadrare, pentru perioadele anterioare datei de 1
iunie 2017.
Art.2.- Anularea obligaţiilor fiscale prevăzute la Nemodificat
art.1 se efectuează din oficiu, de către organul fiscal
competent, prin emiterea unei decizii de anulare a

Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

4.

Text Senat
obligaţiilor
fiscale
care
se
comunică
contribuabilului.
Art.3.- Se anulează diferenţele de T.V.A., precum
şi accesoriile aferente acestora, stabilite până la
data de 31 decembrie 2016, prin decizie de
impunere comunicată contribuabilului până la data
intrării în vigoare a prezentei legi, ca urmare a
depăşirii plafonului de scutire de 220.000 lei
prevăzut la art.310 din Legea nr.227/2015 privind
Codul Fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, realizate de către persoanele fizice,
întreprinderile
persoanele
fizice
autorizate,
individuale şi întreprinderile familiale, cu sediul
activităţii economice în România, care au realizat
activităţile de producţie agricolă, inclusiv
activităţile de transformare a produselor agricole
prin alte metode decât cele industriale sau au
furnizat servicii agricole utilizând munca manuală
proprie şi/sau echipamentele specifice, pentru
care, de la data de 1 ianuarie 2017, se aplică
regimul special pentru agricultori prevăzut la
art.315¹ din Legea nr.227/2015.

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor propuse

Art.3.- (1) Se anulează diferenţele de T.V.A.,
Pentru corectitudinea textului.
precum şi accesoriile aferente acestora, pentru
perioadele fiscale anterioare datei de 31
decembrie 2016, stabilite prin decizie de impunere
comunicată contribuabilului până la data intrării în
vigoare a prezentei legi, ca urmare a depăşirii
plafonului de scutire de 220.000 lei prevăzut la
art.310 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal,
cu modificările şi completările ulterioare, realizate
de către persoanele fizice, persoanele fizice
autorizate, întreprinderile individuale şi
întreprinderile familiale, cu sediul activităţii
economice în România, care au realizat activităţile
de producţie agricolă, inclusiv activităţile de
transformare a produselor agricole prin alte metode
decât cele industriale sau au furnizat servicii
agricole utilizând munca manuală proprie şi/sau
echipamentele specifice.
(2)Organul fiscal nu stabilește diferenţele de Pentru asigurarea unui tratament
T.V.A., precum şi accesoriile aferente acestora, echilibrat si nediscriminatoriu.
persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate,
întreprinderilor individuale și întreprinderilor
familiale, cu sediul activităţii economice în
România, prevăzute la alin.(1), ca urmare a
depășirii plafonului de scutire de 220.000 lei
prevăzut la art.310 din Legea nr.227/2015
privind Codul fiscal și nu emite o decizie de
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Nr.
crt.

5.

6.

7.

Text propus de Comisie
Motivarea
(autorul amendamentului)
amendamentelor propuse
impunere pentru perioadele anterioare datei de
31 decembrie 2016.
Art.4.- În cazul în care, anterior intrării în vigoare a Nemodificat
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 şi
art.3, acesta nu mai comunica decizia de impunere,
iar obligaţiile fiscale se scad din evidenţa analitică
pe plătitor, pe bază de borderou de scădere.
Art.5.- Pentru perioada ulterioară intrării în Art.5.- Persoanele care au efectuat plata Pentru claritatea textului.
vigoare a prezentei legi, persoanele care au obligațiilor fiscale pentru care prezenta lege
efectuat plata taxei pe valoarea adăugată pentru prevede anularea acestora, au dreptul la restituirea
care prezenta lege prevede anularea obligaţiei sumelor achitate.
fiscale, au dreptul la restituirea sumelor achitate.
Art.6.- Normele metodologice, precum şi Art.6.- Procedura de aplicare, precum şi Pentru claritatea textului.
modalităţile de restituire a sumelor prevăzute de modalităţile de restituire a sumelor prevăzute de
prezenta lege se aprobă prin hotărâre a prezenta lege se aprobă prin ordin al președintelui
Guvernului, în termen de 30 de zile de la data Agenției Naționale de Administrare Fiscală, care
se emite în termen de 30 de zile de la data intrării în
intrării în vigoare a prezentei legi.
vigoare a prezentei legi.
Text Senat
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