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GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ  

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 

 

 

În vederea respectării angajamentelor asumate de Guvernul României în Scrisoarea de 

intenţie şi în Memorandumul tehnic de înţelegere încheiate ca urmare a Aranjamentului stand-

by de tip preventiv dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, referitoare la: 

- reglementarea şi supravegherea sistemului financiar-bancar, 

- simplificarea declarării şi plăţii impozitului pe câştigul din transferul titlurilor de 

valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, 

- necesitatea luării unor măsuri urgente pentru îmbunătăţirea administrării fiscale a 

persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA şi combaterea mai eficientă a evaziunii 

fiscale în acest domeniu, 

având în vedere necesitatea punerii în aplicare a Deciziei 2012/181/UE a Consiliului 

din 26 martie 2012 de autorizare a României de a introduce o măsură specială de derogare de 

la articolul 287 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea 

adăugată, referitoare la majorarea plafonului de scutire pentru mici întreprinderi, 

având în vedere necesitatea punerii în aplicare a Deciziei 2012/232/UE a Consiliului 

din 26 aprilie 2012 de autorizare a României în vederea aplicării unei măsuri de derogare de 

la articolul 26 alineatul (1) litera a) şi de la articolul 168 din Directiva 2006/112/CE privind 

sistemul comun al TVA, referitoare la limitarea dreptului de deducere a TVA pentru anumite 

vehicule şi cheltuielile legate de acestea, 

întrucât este necesară corelarea condiţiilor privind acordarea deductibilităţii limitate la 

calculul impozitului pe profit şi pe venit în cazul cheltuielilor aferente vehiculelor rutiere 

motorizate, 

întrucât se impune adoptarea actelor cu putere de lege şi actelor administrative pentru 

conformarea cu prevederile Directivei 2011/96/UE din 30 noiembrie 2011 privind regimul 
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fiscal comun care se aplică societăţilor–mamă şi filialelor acestora din diferite state membre 

(reformată), pentru preîntâmpinarea declanşării procedurii de infringement, 

având în vedere necesitatea combaterii în regim de maximă urgenţă a evaziunii fiscale 

din domeniul produselor energetice, 

pentru reglementarea unor măsuri de administrare fiscală privind stingerea obligaţiilor 

fiscale în cazul schemelor de ajutor de stat aprobate de Comisia Europenă şi eşalonarea la 

plată, 

în considerarea faptului că aceste elemente constituie situaţii extraordinare a căror 

reglementare nu poate fi amânată şi vizează totodată interesul public, 

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, 

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. 

 

 

Art. I. - Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, 

se modifică şi se completează după cum urmează: 

 

1. La articolul 201 alineatul (1) litera a), punctul 2 se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

„2. deţine minimum 10% din capitalul social al unei persoane juridice situate într-un 

alt stat membru;” 

 

2. La articolul 201 alineatul (1) litera b), punctul 4 se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

„4. deţine minimum 10% din capitalul social al unei persoane juridice situate într-un 

alt stat membru;” 

 

3. La articolul 201 alineatul (4), după litera a) se introduce o nouă literă, litera 

a1), cu următorul cuprins: 

„a1) societăţi înfiinţate în baza legii bulgare, cunoscute ca „събирателно дружество”, 

„командитно дружество”, „дружество с ограничена отговорност”, „акционерно 

дружество”, „командитно дружество с акции”, „неперсонифицирано дружество”, 

„кооперации”, „кооперативни съюзи”, „държавни предприятия”, şi care desfăşoară 

activităţi comerciale;” 
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4. La articolul 201, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(5) Dispoziţiile prezentului articol transpun prevederile Directivei 2011/96/UE 

privind regimul fiscal comun care se aplică societăţilor-mamă şi filialelor acestora din diferite 

state membre.” 

 

5. La articolul 21 alineatul (3), litera n) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

„n) cheltuielile de funcţionare, întreţinere şi reparaţii, aferente autoturismelor folosite 

de persoanele cu funcţii de conducere şi de administrare ale persoanei juridice, deductibile 

limitat potrivit art.21 alin.4) lit.t), la cel mult un singur autoturism aferent fiecărei persoane cu 

astfel de atribuţii.” 

 

6. La articolul 21 alineatul (4), litera t) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„t) 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate 

exclusiv în scopul activităţii economice, cu o masă totală maximă autorizată care să nu 

depăşească 3.500 kg sau care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând şi 

scaunul şoferului, aflate în proprietatea sau în folosinţa contribuabilului. Aceste cheltuieli sunt 

integral deductibile pentru situaţiile în care vehiculele respective se înscriu în oricare dintre 

următoarele categorii: 

1. vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgenţă, servicii de pază şi protecţie 

şi servicii de curierat; 

2. vehiculele utilizate de agenţii de vânzări şi de achiziţii; 

3. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru serviciile 

de taximetrie; 

4. vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru închirierea 

către alte persoane sau pentru instruire de către şcolile de şoferi; 

5. vehiculele utilizate ca marfuri în scop comercial. 

Cheltuielile care intră sub incidenţa acestor prevederi nu includ cheltuielile privind 

amortizarea. 

Modalitatea de aplicare a acestor prevederi se stabileşte prin norme.” 

 

7. La articolul 22 alineatul (1), după litera l), se introduce o nouă literă, litera 

m), cu următorul cuprins: 
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„m) provizioanele/ajustările pentru deprecierea creanţelor preluate de la instituţiile de 

credit în vederea recuperării acestora, în limita diferenţei între valoarea creanţei preluate prin 

cesionare şi suma de achitat cedentului, pentru creanţele care îndeplinesc cumulativ 

următoarele condiţii: 

1. sunt cesionate şi înregistrate în contabilitatea cesionarului după data de 1 iulie 

2012 inclusiv; 

2. sunt transferate de la o persoană sau datorate de o persoană care nu este afiliată 

contribuabilului cesionar; 

3. au fost incluse în veniturile impozabile ale contribuabilului cesionar.” 

 

8. La articolul 48 alineatul (7), litera l1) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

„l1) 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate 

exclusiv în scopul desfăşurării activităţii şi a căror masă totală maximă autorizată nu 

depăşeşte 3.500 kg sau nu au mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului, 

aflate în proprietate sau în folosinţă. 

Aceste cheltuieli sunt integral deductibile pentru situaţiile în care vehiculele respective 

se înscriu în oricare dintre următoarele categorii: 

1) vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgenţă, servicii de pază şi protecţie 

şi servicii de curierat; 

2) vehiculele utilizate de agenţii de vânzări şi de achiziţii; 

3) vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru 

serviciile de taximetrie; 

4) vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru închirierea 

către alte persoane sau pentru instruire de către şcolile de şoferi; 

5) vehiculele utilizate ca mărfuri în scop comercial. 

Cheltuielile care intră sub incidenţa acestor prevederi nu includ cheltuielile privind 

amortizarea. 

În cazul vehiculelor rutiere motorizate, aflate în proprietate sau în folosinţă, care nu 

fac obiectul limitării deducerii cheltuielilor se vor aplica regulile generale de deducere. 

Modalitatea de aplicare a acestor prevederi se stabileşte prin norme.” 

 

9. La articolul 66, alineatul (5) se abrogă. 

 

10. La articolul 66, alineatele (51) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
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„(51) Câştigul net anual/Pierderea netă anuală din transferul titlurilor de valoare, altele 

decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise se determină ca diferenţă 

între câştigurile şi pierderile înregistrate în cursul anului respectiv. Câştigul net 

anual/Pierderea netă anuală se determină de către contribuabil, pe baza declaraţiei privind 

venitul realizat, depusă conform prevederilor art.83. Câştigul net anual impozabil se 

determină de organul fiscal competent. 

(6) Pentru tranzacţiile cu titlurile de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile 

mobiliare în cazul societăţilor închise, efectuate în cursul anului fiscal, fiecare intermediar, 

societate de administrare a investiţiilor în cazul răscumpărării de titluri de participare la 

fondurile deschise de investiţii sau alt plătitor de venit, după caz, are următoarele obligaţii: 

a) calcularea câştigului/pierderii la fiecare tranzacţie, efectuată pentru contribuabil; 

b) calcularea totalului câştigurilor/pierderilor pentru tranzacţiile efectuate în cursul 

anului pentru fiecare contribuabil; 

c) transmiterea în formă scrisă către fiecare contribuabil a informaţiilor privind totalul 

câştigurilor/pierderilor, pentru tranzacţiile efectuate în cursul anului, până în ultima zi a lunii 

februarie a anului curent, pentru anul expirat. 

d) depunerea la organul fiscal competent, a declaraţiei informative privind totalul 

totalul câştigurilor/pierderilor, pentru fiecare contribuabil, până în ultima zi a lunii februarie a 

anului curent, pentru anul expirat.” 

 

11. La articolul 67 alineatul (3), litera a) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

„a) Impozitul anual datorat de contribuabil pentru câştigul net anual impozabil se 

stabileşte de organul fiscal competent, potrivit prevederilor art.84, pe baza declaraţiei privind 

venitul realizat. 

Pentru câştigurile/pierderile din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile 

sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise realizate începând cu data de 1 

ianuarie 2013 inclusiv, nu se efectuează plăţi anticipate în cursul anului fiscal, în contul 

impozitului anual datorat.” 

 

12. La articolul 83, alineatul (21) se abrogă. 

 

13. La articolul 94, după alineatul (15) se introduce un nou alineat, alineatul (16), 

cu următorul cuprins: 
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„(16) Pentru câştigurile/pierderile din transferul titlurilor de valoare, altele decât 

părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, realizate până la data de 1 

ianuarie 2013, obligaţiile fiscale sunt cele în vigoare la data realizării acestora.” 

 

14. Capitolul V al Titlului V cuprinzând articolele 12428 - 12441, se abrogă. 

 

15. Articolul 1451 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Limitări speciale ale dreptului de deducere 

Art. 1451 - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 145 se limitează la 50% dreptul de 

deducere a taxei aferente cumpărării, achiziţiei intracomunitare, importului, închirierii sau 

leasingului de vehicule rutiere motorizate şi a taxei aferente cheltuielilor legate de vehiculele 

aflate în proprietatea sau în folosinţa persoanei impozabile, în cazul în care vehiculele nu sunt 

utilizate exclusiv în scopul activităţii economice. 

(2) Restricţia prevăzută la alin. (1) nu se aplică vehiculelor rutiere motorizate având o 

masă totală maximă autorizată care depăşeşte 3500 kg sau mai mult de nouă scaune, inclusiv 

scaunul şoferului. 

(3) Prevederile alin. (1) nu se aplică  următoarelor categorii de vehicule rutiere 

motorizate: 

a) vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgenţă, servicii de pază şi protecţie 

şi servicii de curierat; 

b) vehiculele utilizate de agenţii de vânzări şi de achiziţii; 

c) vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru serviciile 

de taximetrie; 

d) vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru instruire de 

către şcolile de şoferi; 

e) vehiculele utilizate pentru închiriere sau a căror folosinţă este transmisă în cadrul 

unui contract de leasing financiar sau operaţional; 

f) vehiculele utilizate ca mărfuri în scop comercial. 

(4) Prevederile alin. (1) - (3) se aplică inclusiv în situaţia în care au fost emise facturi 

şi/sau au fost plătite avansuri, pentru contravaloarea parţială a bunurilor şi sau serviciilor, 

înainte de data de 1 iulie 2012, dacă livrarea/prestarea intervine după această dată. 

(5) În cazul vehiculelor care nu fac obiectul limitării dreptului de deducere conform 

alin.(1) fiind utilizate exclusiv în scopul activităţii economice, precum şi a celor exceptate de 

la limitarea deducerii potrivit alin. (3), se vor aplica regulile generale de deducere stabilite la 

art.145 şi art. 146 - 1471. 

(6) Modalitatea de aplicare a prevederilor prezentului articol se stabileşte prin norme.” 



 7

 

16. La articolul 152, alineatele (1), (2) şi (5) - (7) se modifică şi vor avea 

următorul cuprins: 

„(1) Persoana impozabilă stabilită în România conform art. 1251 alin. (2) lit. a), a cărei 

cifră de afaceri anuală, declarată sau realizată, este inferioară plafonului de 65.000 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 220.000 lei, poate 

aplica scutirea de taxă, numită în continuare regim special de scutire, pentru operaţiunile 

prevăzute la art. 126 alin.(1), cu excepţia livrărilor intracomunitare de mijloace de transport 

noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b). 

(2) Cifra de afaceri care serveşte drept referinţă pentru aplicarea alin. (1) este 

constituită din valoarea totală, exclusiv taxa în situaţia persoanelor impozabile care solicită 

scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, a livrărilor de bunuri şi a 

prestărilor de servicii efectuate de persoana impozabilă în cursul unui an calendaristic, 

taxabile sau, după caz, care ar fi taxabile dacă nu ar fi desfăşurate de o mică întreprindere, a 

operaţiunilor rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră 

ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operaţiuni ar fi fost 

realizate în România conform art. 145 alin. (2) lit. b), a operaţiunilor scutite cu drept de 

deducere şi a celor scutite fără drept de deducere, prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) şi 

f), dacă acestea nu sunt accesorii activităţii principale, cu excepţia următoarelor: 

a) livrările de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 

1251 alin. (1) pct. 3, efectuate de persoana impozabilă; 

b) livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. 

(2) lit. b). 

………………………………………………………………………………… 

(5) Pentru persoana impozabilă nou-înfiinţată care începe o activitate economică în 

decursul unui an calendaristic, plafonul de scutire este plafonul prevăzut la alin. (1). 

(6) Persoana impozabilă care aplică regimul special de scutire şi a cărei cifră de 

afaceri, prevăzută la alin. (2), este mai mare sau egală cu plafonul de scutire prevăzut la alin. 

(1) trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153, în termen de 10 zile 

de la data atingerii sau depăşirii plafonului. Data atingerii sau depăşirii plafonului se 

consideră a fi prima zi a lunii calendaristice următoare celei în care plafonul a fost atins sau 

depăşit. Regimul special de scutire se aplică până la data înregistrării în scopuri de TVA, 

conform art. 153. Dacă persoana impozabilă respectivă nu solicită sau solicită înregistrarea cu 

întârziere, organele fiscale competente au dreptul să stabilească obligaţii privind taxa de plată 
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şi accesoriile aferente, de la data la care ar fi trebuit să fie înregistrat în scopuri de taxă 

conform art. 153. 

(7) Persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 care în cursul 

anului calendaristic precedent nu depăşeşte plafonul de scutire prevăzut la alin. (1) poate 

solicita scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 în 

vederea aplicării regimului special de scutire, cu condiţia ca la data solicitării să nu fi depăşit 

plafonul de scutire pentru anul în curs. Solicitarea se poate depune la organele fiscale 

competente între data de 1 şi 10 a fiecărei luni următoare perioadei fiscale aplicate de 

persoana impozabilă în conformitate cu prevederile art. 1561. Anularea va fi valabilă de la 

data comunicării deciziei privind anularea înregistrării în scopuri de TVA. Organele fiscale 

competente au obligaţia de a soluţiona solicitările de scoatere a persoanelor impozabile din 

evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, cel târziu până la finele lunii în care a 

fost depusă solicitarea. Până la comunicarea deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de 

TVA, persoanei impozabile îi revin toate drepturile şi obligaţiile persoanelor înregistrate în 

scopuri de TVA conform art. 153. Persoana impozabilă care a solicitat scoaterea din evidenţă 

are obligaţia să depună ultimul decont de taxă prevăzut la art. 1562, indiferent de perioada 

fiscală aplicată conform art. 1561, până la data de 25 a lunii următoare celei în care a fost 

comunicată decizia de anulare a înregistrării în scopuri de TVA. În ultimul decont de taxă 

depus, persoanele impozabile au obligaţia să evidenţieze valoarea rezultată ca urmare a 

efectuării tuturor ajustărilor de taxă, conform prezentului titlu.” 

 

17. La articolul 153 alineatul (9), literele d) - g) se modifică şi vor avea următorul 

cuprins: 

„d) dacă nu a depus pe parcursul unui semestru calendaristic niciun decont de taxă 

prevăzut la art. 1562, dar nu este în situaţia prevăzută la lit. a) sau b), din prima zi a celei de-a 

doua luni următoare respectivului semestru calendaristic. Aceste prevederi se aplică numai în 

cazul persoanelor pentru care perioada fiscală este luna sau trimestrul. Începând cu decontul 

aferent lunii iulie 2012, în cazul persoanei impozabile care are perioada fiscală luna 

caledaristică, respectiv începând cu decontul aferent trimestrului III al anului 2012, în cazul 

persoanei impozabile care are perioada fiscală trimestrul calendaristic, organele fiscale 

competente anulează înregistrarea unei persoane impozabile în scopuri de TVA dacă nu a 

depus niciun decont de taxă prevăzut la art. 1562 pentru 6 luni consecutive, în cazul persoanei 

care are perioada fiscală luna calendaristică, şi pentru două trimestre calendaristice 

consecutive, în cazul persoanei impozabile care are perioada fiscală trimestrul calendaristic, 

dar nu este în situaţia prevăzută la lit. a) sau b), din prima zi a lunii următoare celei în care a 

intervenit termenul de depunere al celui de-al şaselea decont de taxă în prima situaţie şi 
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respectiv, din prima zi a lunii următoare celei în care  a intervenit termenul de depunere al 

celui de-al doilea decont de taxă în a doua situaţie.  

e) dacă în deconturile de taxă depuse pentru 6 luni consecutive în cursul unui semestru 

calendaristic, în cazul persoanelor care au perioada fiscală luna calendaristică, şi pentru două 

perioade fiscale consecutive în cursul unui semestru calendaristic, în cazul persoanelor 

impozabile care au perioada fiscală trimestrul calendaristic, nu au fost evidenţiate achiziţii de 

bunuri/servicii şi nici livrări de bunuri/prestări de servicii, realizate în cursul acestor perioade 

de raportare, din prima zi a celei de-a doua luni următoare respectivului semestru 

calendaristic. Începând cu decontul aferent lunii iulie 2012, în cazul persoanei impozabile 

care are perioada fiscală luna caledaristică, respectiv începând cu decontul aferent trimestrului 

III al anului 2012, în cazul persoanei impozabile care are perioada fiscală trimestrul 

calendaristic, organele fiscale competente anulează înregistrarea unei persoane impozabile în 

scopuri de TVA dacă în deconturile de taxă depuse pentru 6 luni consecutive, în cazul 

persoanei impozabile care are perioada fiscală luna calendaristică, şi pentru două trimestre 

calendaristice consecutive, în cazul persoanei impozabile care are perioada fiscală trimestrul 

calendaristic, nu au fost evidenţiate achiziţii de bunuri/servicii şi nici livrări de bunuri/prestări 

de servicii, realizate în cursul acestor perioade de raportare, din prima zi a lunii următoare 

celei în care a intervenit termenul de depunere al celui de-al şaselea decont de taxă în prima 

situaţie şi respectiv, din prima zi a lunii următoare celei în care  a intervenit termenul de 

depunere al celui de-al doilea decont de taxă în a doua situaţie; 

f) dacă, potrivit prevederilor prezentului titlu, persoana impozabilă nu era obligată şi 

nici nu avea dreptul să solicite înregistrarea în scopuri de TVA conform prezentului articol; 

g) în situaţia persoanelor impozabile care solicită scoaterea din evidenţa persoanelor 

înregistrate în scopuri de TVA în vederea aplicării regimului special de scutire prevăzut la 

art.152.” 

 

18. La articolul 1531, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(11) Prevederile art. 153 alin. (9) lit. a), b) şi f) se aplică corespunzător şi pentru 

persoanele înregistrate în scopuri de TVA conform prezentului articol.” 

 

19. La articolul 1561, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(6) Persoana impozabilă care, potrivit alin. (2) şi (5), are obligaţia depunerii 

deconturilor trimestriale trebuie să depună la organele fiscale competente, până la data de 25 

ianuarie inclusiv, o declaraţie de menţiuni în care să înscrie cifra de afaceri din anul precedent 

şi o menţiune referitoare la faptul că nu a efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul 

precedent. Fac excepţie de la prevederile prezentului alineat persoanele impozabile care 
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solicită scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153, în 

vederea aplicării regimului special de scutire prevăzut la art. 152.” 

 

20. La articolul 1563, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul 

cuprins: 

„(4) Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153, a căror 

cifră de afaceri, astfel cum este prevăzută la art. 152 alin. (2), realizată la finele unui an 

calendaristic, este inferioară sumei de 220.000 de lei, trebuie să comunice printr-o notificare 

scrisă organelor fiscale de care aparţin, până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor, 

următoarele informaţii: 

a) suma totală a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii către persoane 

înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153, precum şi suma taxei aferente; 

b) suma totală a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii către persoane care nu 

sunt înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153, precum şi suma taxei aferente. 

(5) Persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153, a căror 

cifră de afaceri, astfel cum este prevăzută la art. 152 alin. (2), dar excluzând veniturile 

obţinute din vânzarea de bilete de transport internaţional rutier de persoane, realizată la finele 

unui an calendaristic, este inferioară sumei de 220.000 de lei, trebuie să comunice printr-o 

notificare scrisă organelor fiscale competente, până la data de 25 februarie inclusiv a anului 

următor, următoarele informaţii: 

a) suma totală a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii către persoane 

înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153; 

b) suma totală a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii către persoane care nu 

sunt înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153; 

c) suma totală şi taxa aferentă achiziţiilor de la persoane înregistrate în scopuri de 

TVA, conform art. 153; 

d) suma totală a achiziţiilor de la persoane care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA, 

conform art. 153.” 

 

21. La articolul 20628 alineatul (4), după litera a) se introduce o nouă literă, litera  

a1), cu următorul cuprins: 

„a1) pe o perioadă de 1 – 12 luni, în cazul în care s-a constatat săvârşirea uneia dintre 

faptele prevăzute la  art 2961 alin. (1) lit. c) – i), k), n) – p);” 

 

22. La articolul 20669, după alineatul (13) se introduc treisprezece noi alineate, 

alineatele (14) – (26), cu următorul cuprins: 
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„(14)  Produsele energetice prevăzute la art. 20616 alin. (3) lit. g) sau asimilate 

acestora, pot fi eliberate pentru consum, deţinute în afara unui antrepozit fiscal, transportate 

inclusiv în regim suspensiv de accize, utilizate, oferite spre vânzare sau vândute, pe teritoriul 

României, numai dacă sunt marcate şi colorate potrivit prevederilor alin. (16) – (19). 

(15) Sunt exceptate de la prevederile alin. (14) produsele energetice prevăzute la alin. 

(3) lit. g) sau asimilate acestora: 

a) destinate exportului, livrărilor intracomunitare şi cele care tranzitează teritoriul 

României, cu respectarea modalităţilor şi procedurilor de supraveghere fiscală stabilite prin 

Ordin al Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală; 

b) livrate către sau de la Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme 

Speciale. 

(16) Pentru marcarea produselor energetice prevăzute la art. 20616 alin. (3) lit. g) sau 

asimilate acestora se utilizează marcatorul solvent yellow 124 - identificat în conformitate cu 

indexul de culori, denumit ştiinţific N-etil-N-[2-(1-izobutoxi etoxi)etil]-4-(fenilazo)anilină. 

(17) Nivelul de marcare este de 7 mg +/- 10% de marcator pe litru de produs 

energetic. 

(18) Pentru colorarea produselor energetice prevăzute la art. 20616 alin. (3) lit. g) sau 

asimilate acestora se utilizează colorantul solvent blue 35 echivalent. 

(19) Nivelul de colorare este de 25 mg +/- 10% de colorant pe litru de produs 

energetic. 

(20) Operaţiunea de marcare şi colorare a produselor energetice prevăzute la art. 20616 

alin. (3) lit. g) sau asimilate acestora, realizată în antrepozite fiscale se face sub supraveghere 

fiscală. 

(21) Operatorii economici din România care achiziţionează marcatori şi coloranţi în 

scopul prevăzut la alin. (14) au obligaţia ţinerii unor evidenţe stricte privind cantităţile de 

astfel de produse utilizate. 

(22) Antrepozitarul autorizat din România are obligaţia marcării şi colorării a 

produselor energetice prevăzute la art. 20616 alin. (3) lit. g) sau asimilate acestora realizate în 

antrepozitul fiscal pe care îl deţine. În cazul achiziţiilor intracomunitare şi al importurilor, 

responsabilitatea marcării şi colorării la nivelurile prevăzute la alin. (17) şi (19),  precum şi a 

omogenizării substanţelor prevăzute la alin. (16) şi (18) în masa de produs finit revine 

antrepozitarului autorizat, destinatarului înregistrat şi operatorului economic care desfăşoară 

astfel de operaţiuni. 

(23) Este interzisă, cu excepţiile prevăzute de lege, eliberarea pentru consum, 

deţinerea în afara unui antrepozit fiscal, transportul inclusiv în regim suspensiv de accize, 

utilizarea, oferirea spre vânzare sau vânzarea, pe teritoriul României, a produselor energetice 
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prevăzute la art. 20616 alin.(3) lit. g) sau asimilate acestora, nemarcate şi necolorate sau 

marcate şi colorate necorespunzător potrivit prezentului titlu. 

(24) Este interzisă marcarea şi/sau colorarea produselor energetice prevăzute la art. 

20616 alin. (3) lit. g) sau asimilate acestora cu alte substanţe decât cele precizate la alin. (16) şi 

(18). 

(25) Este interzisă utilizarea de substanţe şi procedee care au ca efect neutralizarea 

totală sau parţială a colorantului şi/sau marcărului prevăzuţi la alin. (16) şi (18). 

(26) Pentru produsele energetice prevăzute la art. 20616 alin. (3) lit. g) sau asimilate 

acestora, eliberate pentru consum, deţinute în afara unui antrepozit fiscal, transportate inclusiv 

în regim suspensiv de accize, utilizate, oferite spre vânzare sau vândute, pe teritoriul 

României, nemarcate şi necolorate, sau marcate şi colorate necorespunzător, precum şi în 

cazul neândeplinirii de către operatorii economici a obligaţiilor ce privesc modalităţile şi 

procedurile de supraveghere fiscală stabilite prin Ordin al Preşedintelui Agenţiei Naţionale de 

Administrare Fiscală, se datorează  accize la nivelul prevăzut pentru motorină.” 

 

23. La articolul 2961 alineatul (1), după litera m) se introduc trei noi litere, 

literele n) - p), cu următorul cuprins: 

„n) eliberarea pentru consum, deţinerea în afara unui antrepozit fiscal, transportul 

inclusiv în regim suspensiv de accize, utilizarea, oferirea spre vânzare sau vânzarea, pe 

teritoriul României, a produselor energetice prevăzute la art. 20616 alin. (3) lit. g) sau 

asimilate acestora, nemarcate şi necolorate sau marcate şi colorate necorespunzător, cu 

excepţiile prevăzute de lege; 

o) marcarea şi/sau colorarea produselor energetice cu alte substanţe decât cele 

prevăzute la titlul VII; 

p) utilizarea de substanţe şi procedee care au ca efect neutralizarea totală sau parţială a 

colorantului şi/sau marcatorului utilizaţi la marcarea şi colorarea produselor energetice, 

prevăzuţi la titlul VII.” 

 

24. La articolul 2961 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

„a) cu închisoare de la 1 an la 4 ani, cele prevăzute la lit. c), i), l), m), n), o) şi p);” 

 

25. La articolul 2961, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(4) În cazul constatării faptelor prevăzute la alin. (1) lit. c) – i), k), n) – p), organul de 

control competent dispune oprirea activităţii, sigilarea instalaţiei în conformitate cu 

procedurile tehnologice de închidere a instalaţiei şi înaintează în termen de trei zile actul de 
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control autorităţii fiscale care a emis autorizaţia, cu propunerea de suspendare a autorizaţiei de 

antrepozit fiscal, destinatar înregistrat sau expeditor înregistrat, după caz.” 

 

Art. II. – (1) În anul 2012 sunt aplicabile următoarele reguli referitoare la regimul 

special de scutire pentru întreprinderile mici prevăzut la art. 152 din Legea nr. 571/2003: 

a) persoanele impozabile înfiinţate anterior anului 2012 au obligaţia solicitării 

înregistrării în scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003, dacă depăşesc 

plafonul de 119.000 lei în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2012. În cazul în care nu au depăşit 

în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2012 plafonul de 119.000 lei, persoanele impozabile trebuie 

să solicite înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 dacă 

depăşesc plafonul de 220.000 lei până la data de 31 decembrie 2012. La determinarea 

plafonului de 220.000 lei se ia în calcul şi cifra de afaceri realizată în perioada 1 ianuarie – 30 

iunie 2012;  

b) persoanele impozabile înfiinţate în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2012 au obligaţia 

solicitării înregistrării în scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003, dacă 

depăşesc în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2012 plafonul de 119.000 lei determinat 

proporţional cu perioada rămasă de la înfiinţare şi până la sfârşitul anului, fracţiunea de lună 

considerându-se o lună calendaristică întreagă. În cazul în care nu au depăşit în perioada 1 

ianuarie – 30 iunie 2012 plafonul de 119.000 lei determinat proporţional cu perioada rămasă 

de la înfiinţare şi până la sfârşitul anului, fracţiunea de lună considerându-se o lună 

calendaristică întreagă, persoanele impozabile trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de 

TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 dacă depăşesc plafonul de 220.000 lei până la 

data de 31 decembrie 2012; 

c) persoanele impozabile înfiinţate începând cu data de 1 iulie 2012, au obligaţia 

solicitării înregistrării în scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003, dacă 

depăşesc plafonul de scutire de 220.000 lei, în perioada 1 iulie – 31 decembrie 2012; 

d) prin excepţie de la prevederile lit. a) şi b), persoanele impozabile pentru care 

obligaţia solicitării înregistrării în scopuri de TVA conform art. 152 alin. (6) din Legea nr. 

571/2003 ar interveni începând cu data de 1 iulie 2012, nu trebuie să solicite înregistrarea în 

scopuri de TVA decât în situaţia în care depăşesc plafonul de 220.000 lei până la data de 31 

decembrie 2012; 

e) persoanele impozabile care s-au înregistrat în scopuri de TVA în perioada 1 ianuarie 

– 30 iunie 2012, ca urmare a depăşirii plafonului de scutire, pot solicita începând cu data de 1 

iulie 2012 scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 

din Legea nr. 571/2003 în vederea aplicării regimului special de scutire, cu condiţia ca la data 

solicitării să nu fi depăşit plafonul de scutire de 220.000 lei; 
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f) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA anterior anului 2012, pot 

solicita scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 

din Legea nr. 571/2003, după data de 1 iulie 2012, inclusiv, dacă nu au depăşit plafonul de 

scutire de 119.000 lei din anul precedent, respectiv anul 2011, şi dacă până la data solicitării  

scoaterii din evidenţă nu au depăşit plafonul de scutire de 220.000 lei. 

(2) În situaţiile prevăzute la alin.(1) lit.e) şi f) solicitarea de scoatere din evidenţa 

persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA se poate depune la organele fiscale 

competente între data de 1 şi 10 a fiecărei luni următoare perioadei fiscale aplicate de 

persoana impozabilă în conformitate cu prevederile art. 1561 din Legea nr. 571/2003. 

Anularea va fi valabilă de la data comunicării deciziei privind anularea înregistrării în scopuri 

de TVA. Organele fiscale competente au obligaţia de a soluţiona solicitările de scoatere a 

persoanelor impozabile din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, cel târziu 

până la finele lunii în care a fost depusă solicitarea. Până la comunicarea deciziei de anulare a 

înregistrării în scopuri de TVA, persoanei impozabile îi revin toate drepturile şi obligaţiile 

persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003. Persoana 

impozabilă care a solicitat scoaterea din evidenţă are obligaţia să depună ultimul decont de 

taxă prevăzut la art. 1562 din Legea nr. 571/2003, indiferent de perioada fiscală aplicată 

conform art. 1561 din Legea nr. 571/2003, până la data de 25 a lunii următoare celei în care a 

fost comunicată decizia de anulare a înregistrării în scopuri de TVA. În ultimul decont de taxă 

depus, persoanele impozabile au obligaţia să evidenţieze valoarea rezultată ca urmare a 

efectuării tuturor ajustărilor de taxă, conform Titlului VI din Legea nr. 571/2003. Prin 

excepţie, persoanele impozabile care solicită în cursul anului 2012 scoaterea din evidenţa 

persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform prevederilor alin. (1) lit.e) şi f) nu au 

obligaţia să efectueze ajustările de taxă corespunzătoare scoaterii din evidenţă pentru 

bunurile/serviciile achiziţionate până la data de 30 septembrie 2011 inclusiv.” 

 

Art. III. – (1) Produsele energetice prevăzute la art. 20616 alin. (3) lit. g) din Codul 

fiscal sau asimilate acestora, nemarcate şi necolorate, eliberate pentru consum înainte de 

intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă vor fi utilizate până la epuizarea 

stocurilor. Operatorii economici care deţin astfel de stocuri vor depune la autoritatea vamală 

teritorială în raza căreia îşi desfăşoară activitatea, în termen de 5 zile lucrătoare de la data 

intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, liste de inventar cu stocurile existente la 

data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Autoritatea vamală teritorială are 

obligaţia de a verifica realitatea datelor înscrise în listele de inventar, precum şi modul de 

utilizare a stocurilor până la epuizare.  
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(2) Obligaţia marcării şi colorării nu se aplică pentru produsele prevăzute la art. 20616 

alin. (3) lit. g) din Codul fiscal sau asimilate acestora, provenite din teritoriul Uniunii 

Europene sau din ţări terţe, care nu au intrat pe teritoriul României şi a căror deplasare a fost 

iniţiată înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă cu condiţia ca, la 

intrarea pe teritoriul României destinatarii să anunţe organul vamal teritorial, care va lua 

măsurile necesare în vederea supravegherii fiscale a deplasării până la destinaţie. 

Valorificarea şi utilizarea stocurilor astfel create se va face sub supraveghere fiscală. 

(3) Obligaţia marcării şi colorării nu se aplică produselor energetice prevăzute la art. 

20616 alin. (3) lit. g) din Codul fiscal sau asimilate acestora, din producţia internă sau aflate în 

tranzit pe teritoriul României şi care au ca destinaţie un operator economic din România, 

dintr-un stat membru sau ţară terţă  şi a căror mişcare a fost iniţiată înainte de intrarea în 

vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Destinatarii din România vor anunţa în termen de 

24 ore de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă dar nu mai târziu de data 

recepţiei, organul vamal teritorial, care va lua măsurile necesare în vederea supravegherii 

fiscale a deplasării până la destinaţie. Valorificarea şi utilizarea stocurilor create după recepţia 

produselor se va face sub supraveghere fiscală. 

(4) Durata deplasărilor, cu excepţia celor în regim suspensiv de accize, iniţiate înainte 

de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă nu poate fi mai mare de 92 de zile. 

Pentru deplasările ale căror termen de 92 de zile se împlineşte în maxim 5 zile de la data 

intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, durata deplasării se prelungeşte cu 5 zile. 

(5) Pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) - (4), se datorează accize la 

nivelul prevăzut pentru motorină. 

 

Art.IV. - Prin derogare de la dispoziţiile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind 

Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. I intră în vigoare la 1 

iulie 2012, cu excepţia pct. 9 - 14 care se aplică începând cu 1 ianuarie 2013. 

 

Art.V. - Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, 

precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, după aprobarea prin lege a prezentei ordonanţe de urgenţă, 

dându-se textelor o nouă numerotare. 

 

Art.VI. - După alineatul (3) al articolului 115 din Ordonanţa Guvernului 

nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al 
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României, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, 

se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins: 

„(31) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul contribuabililor care beneficiază 

de ajutor de stat sub formă de subvenţii de la bugetul de stat pentru completarea veniturilor 

proprii, potrivit legii, se sting cu prioritate obligaţiile fiscale aferente perioadei fiscale la care 

se referă subvenţia, indiferent dacă plata este efectuată din subvenţie sau din veniturile 

proprii.” 

 

Art.VII. – La articolul 3 alineatul (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 22 martie 2011, aprobată prin Legea 

nr.15/2012, literele e) şi g) se abrogă. 

 

Art.VIII. - (1) Prevederile art. VII se aplică şi cererilor de acordare a eşalonării la 

plată în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. 

(2) Contribuabilii care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, au 

eşalonări la plată în derulare, beneficiază de eşalonarea amenzilor şi/sau obligaţiilor fiscale de 

a căror plată depinde acordarea sau menţinerea unei autorizaţii, acord ori alt act administrativ 

similar, potrivit legii, înscrise în certificatul de atestare fiscală emis în scopul acordării 

eşalonării la plată dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: 

a) pentru aceste sume nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut la art.10 alin.(1) lit. d) 

şi e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării 

eşalonărilor la plată, aprobată prin Legea nr. 15/2012; 

b) depun cererea de acordare a eşalonării la plată până la termenul prevăzut la art.10 

alin.(1) lit. d) şi e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011, aprobată prin Legea 

nr. 15/2012. 

(3) În situaţia în care cererea nu a fost soluţionată până la împlinirea termenului 

prevăzut la art.10 alin.(1) lit. d) şi e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011, 

aprobată prin Legea nr. 15/2012, acesta se prelungeşte până la emiterea deciziei de eşalonare 

la plată sau, după caz, cu 10 zile începând cu data comunicării deciziei de respingere a cererii 

de acordare a eşalonării la plată. 

(4) În cel mult 2 zile de la data depunerii cererii de acordare a eşalonării la plată, 

organul fiscale emite acordul de principiu prevăzut la art. 9 alin. (11) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 29/2011, aprobată prin Legea nr. 15/2012. 

(5) Eşalonarea amenzilor şi/sau obligaţiilor fiscale de a căror plată depinde acordarea 

sau menţinerea unei autorizaţii, acord ori alt act administrativ similar, potrivit legii, se acordă 
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în aceleaşi condiţii în care a fost aprobată eşalonarea obligaţiilor fiscale aflată în curs de 

derulare. 

(6) În cazul în care valoarea garanţiilor constituite pentru eşalonarea obligaţiilor 

fiscale aflată în curs de derulare, acoperă şi amenzile şi/sau obligaţiile fiscale de a căror plată 

depinde acordarea sau menţinerea unei autorizaţii, acord ori alt act administrativ similar, 

potrivit legii, nu se mai constituie garanţii. 

 

*    * 
* 
 

Prezenta ordonanţă de urgenţă a fost adoptată cu respectarea prevederilor Directivei 

98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 referitoare la procedura 

de furnizare de informaţii în domeniul standardelor, reglementărilor tehnice şi al normelor 

privind serviciile societăţii informaţionale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

seria L, nr. 204 din 21 iulie 1998. 
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