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Opinia Consiliului Fiscal asupra proiectului de Ordonanță a Guvernului pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, abrogarea 

unor acte normative și alte măsuri fiscale 

 

În data de 13 iulie 2022, Consiliului Fiscal i-a fost remisă adresa Ministerului Finanțelor (MF) nr. 

741302/13.07.2022, prin care i se solicită, în baza art. 53 alin (2) lit. f) al Legii nr. 69/2010 a 

responsabilității fiscal-bugetare republicate (LRFB), cu modificările și completările ulterioare, 

opinia cu privire la proiectul de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii 

nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri fiscale și cu privire 

la Nota de fundamentare care îl însoțește. 

Legea nr. 69/2010 prevede la articolul 53 alin. (2) lit. f) drept una dintre atribuțiile Consiliului 

Fiscal „pregătirea estimărilor şi emiterea de opinii atât cu privire la impactul bugetar al proiectelor 

de acte normative, altele decât cele menționate la lit. e), cât şi cu privire la amendamentele făcute 

la legile bugetare anuale pe parcursul dezbaterilor parlamentare”. 

În consecință, Consiliul Fiscal are în vedere în opinia de față exclusiv impactul bugetar al 

proiectului de Ordonanță a Guvernului estimat de MF în Nota de fundamentare. 

Consiliul Fiscal evaluează numai măsurile din proiectul de Ordonanță a Guvernului care sunt 

însoțite de estimări privind impactul bugetar. 

 

Scurtă descriere a propunerii legislative  

Propunerea legislativă supusă examinării Consiliului Fiscal are în vedere mai multe modificări și 

completări ale Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cele mai importante, din perspectiva 

impactului bugetar preconizat, fiind următoarele: 

• Majorarea cotei impozitului pe dividende, de la 5% la 8%, pentru dividendele distribuite 

între persoane juridice române și pentru cele distribuite nerezidenților, precum și pentru 

veniturile din dividende realizate de persoanele fizice rezidente, inclusiv câștigul obținut ca 

urmare a deținerii de titluri de participare la organisme de plasament colectiv. MF a estimat 

că această măsură va avea un impact de +1,83 mld. lei asupra veniturilor bugetare din anul 

2023. CF apreciază impactul bugetar estimat de MF pentru această măsură drept plauzibil; 

• Reducerea plafonului veniturilor obținute în anul precedent de microîntreprinderi, de la 

1.000.000 euro la 500.000 euro. Totodată, se instituie condiția ca microîntreprinderile să 

aibă cel puțin un salariat, fiind astfel eliminată cota de impozitare de 3% și menținută cea 

de 1%. Conform estimărilor MF, impactul acestor măsuri va fi de +1,54 mld. lei asupra 
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veniturilor bugetare din anul 2023. CF apreciază impactul bugetar estimat de MF pentru 

această măsură drept plauzibil; 

• Reducerea plafonului până la care se acordă facilitățile fiscale în domeniul construcțiilor, 

sectorul agricol și industria alimentară, de la 30.000 lei lunar la 10.000 lei lunar. MF a 

estimat că această măsură va avea un impact de +0,2 mld. lei asupra veniturilor bugetare 

din anul 2022, respectiv de +0,4 mld. lei asupra veniturilor bugetare din anul 2023. CF 

apreciază impactul bugetar estimat de MF pentru această măsură drept plauzibil; 

• Reducerea plafonului până la care contribuabilii determină venitul net anual pe bază de 

norme de venit, de la 100.000 euro la 25.000 euro. Conform estimărilor MF, impactul 

bugetar al acestei măsuri este nesemnificativ; 

• Introducerea unul plafon lunar de venit neimpozabil, de cel mult 33% din salariul de bază, 

pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor. Conform estimărilor MF, impactul bugetar 

al acestei măsuri este nesemnificativ; 

• Revizuirea sistemului de acordare a deducerilor personale pentru contribuabilii care 

realizează venituri din salarii, impactul acestei măsuri fiind estimat de MF la -2,5 mld. lei 

asupra veniturilor bugetare din anul 2023. CF apreciază impactul bugetar estimat de MF 

pentru această măsură drept plauzibil; 

• Stabilirea venitului impozabil la nivelul venitului brut pentru veniturile din cedarea 

folosinței bunurilor, altele decât veniturile din arendă și din închirierea în scop turistic a 

camerelor situate în locuințe proprietate personală. Conform estimărilor MF, această 

măsură va exercita un impact bugetar începând cu anul 2024; 

• Modificarea tranșelor de venit ale baremului de impunere utilizat pentru determinarea 

impozitului pe veniturile obținute din jocuri de noroc. MF a estimat că această măsură va 

avea un impact de +0,2 mld. lei asupra veniturilor bugetare din anul 2022, respectiv de +0,5 

mld. lei asupra veniturilor bugetare din anul 2023. CF apreciază impactul bugetar estimat 

de MF pentru această măsură drept plauzibil; 

• Modificarea cotelor de impunere aplicabile la valoarea tranzacției pentru transferul 

dreptului de proprietate asupra construcțiilor și terenurilor, precum și eliminarea plafonului 

neimpozabil de 450.000 lei, reprezentând deducerea din valoarea tranzacției la stabilirea 

venitului impozabil. Conform estimărilor MF, impactul acestor măsuri va fi de +0,6 mld. lei 

asupra veniturilor bugetare din anul 2023. CF apreciază impactul bugetar estimat de MF 

pentru această măsură drept plauzibil; 

• Modificarea plafoanelor aplicabile bazei anuale de calcul al CAS și CASS, în cazul persoanelor 

care realizează venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate 
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intelectuală și/sau alte categorii de venituri. Aceste măsuri se vor aplica începând cu 

veniturile aferente anului 2023, generând un impact bugetar începând cu anul 2024; 

• Excluderea, începând cu data de 1 ianuarie 2023, din sfera de aplicare a facilității cotei 

reduse de TVA de 9%, a băuturilor nealcoolice care conțin adaos de zahăr sau alți îndulcitori 

sau aromatizate. Conform estimărilor MF, impactul acestei măsuri va fi de +0,8 mld. lei 

asupra veniturilor bugetare din anul 2023. CF apreciază impactul bugetar estimat de MF 

pentru această măsură drept plauzibil; 

• Aplicarea, începând cu data de 1 ianuarie 2023, a cotei reduse de TVA de 9%, atât pentru 

livrarea de alimente destinate consumului uman și animal, cât și pentru serviciile de 

restaurant și de catering și pentru activitățile de cazare hotelieră. MF a estimat că această 

măsură va avea un impact de +0,6 mld. lei asupra veniturilor bugetare din anul 2023. CF 

apreciază impactul bugetar estimat de MF pentru această măsură drept plauzibil; 

• Restrângerea, începând cu data de 1 ianuarie 2023, a sferei de aplicare a cotei reduse de 

TVA de 5% pentru livrarea de locuințe către persoane fizice, în sensul în care acestea să 

beneficieze de facilitate o singură dată pentru o singură locuință a cărei valoare nu 

depășește 600.000 lei, exclusiv TVA. Conform estimărilor MF, impactul acestei măsuri va fi 

de +0,6 mld. lei asupra veniturilor bugetare din anul 2023. CF apreciază impactul bugetar 

estimat de MF pentru această măsură drept plauzibil; 

• Instituirea unui nou calendar privind nivelul accizelor la produsele supuse regimului 

accizelor armonizate cu un impact estimat de MF de +0,5 mld. lei asupra veniturilor 

bugetare din anul 2022, respectiv de +1,1 mld. lei asupra veniturilor bugetare din anul 2023. 

CF apreciază impactul bugetar estimat de MF pentru această măsură drept plauzibil; 

• Majorarea nivelului accizelor pentru alcool și băuturi alcoolice începând cu 1 august 2022, 

cu un impact estimat de MF de +0,03 mld. lei asupra veniturilor bugetare din anul 2022, 

respectiv de +0,08 mld. lei asupra veniturilor bugetare din anul 2023; CF apreciază impactul 

bugetar estimat de MF pentru această măsură drept plauzibil; 

• Stabilirea unui nou mod de calcul al valorii impozabile pentru clădirile 

rezidențiale/nerezidențiale și introducerea unor reguli suplimentare privind determinarea 

impozitului pe clădiri. MF a estimat că aceste măsuri vor avea un impact de +3,9 mld. lei 

asupra veniturilor bugetare din anul 2023, fără date de fundamentare; 

• Abrogarea, începând cu data de 1 ianuarie 2023, a Legii nr. 170/2016 privind impozitul 

specific unor activități, cu un impact estimat de MF de +0,2 mld. lei asupra veniturilor 

bugetare din anul 2023. CF apreciază impactul bugetar estimat de MF pentru această 

măsură drept plauzibil; 
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Aprecieri ale Consiliului Fiscal privind impactul bugetar total al propunerii 

Pachetul de măsuri propuse în proiectul de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal are un impact bugetar evaluat în Nota de 

fundamentare atașată proiectului de Ordonanță la 1,2 mld. lei în anul 2022, 10,6 mld. lei în anul 

2023 și 13,5 mld. lei/medie anuală în perioada 2024-2026. În cazul cvasi-totalității măsurilor 

analizate, CF apreciază drept plauzibilă estimarea de impact bugetar a MF în condițiile cadrului 

macroeconomic proiectat. O excepție notabilă este reprezentată însă de modificarea modalității 

de calcul a impozitului pe clădiri, în cazul căreia CF nu se poate pronunța asupra plauzibilității 

impactului bugetar din cauza indisponibilității datelor. Trebuie punctat că această măsură este 

prevăzută a avea un impact bugetar important, respectiv circa 3,9 mld. lei pe an. 

Opiniile și recomandările formulate mai sus de Consiliul Fiscal au fost aprobate de Președintele 

Consiliului Fiscal, conform prevederilor art. 56, alin (2), lit. d) din Legea nr. 69/2010 republicată, 

în urma însușirii acestora de către membrii Consiliului prin vot, în ședința din data de 4 august 

2022.  

 

4 august 2022 

Președintele Consiliului Fiscal 

Acad. DANIEL DĂIANU 


