NOTA DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1
Titlul proiectului de act normativ
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
pentru prorogarea unui termen
Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ

Luând în considerare modificările legislative în domeniul fiscal adoptate recent care
implică din partea contribuabililor conformarea la noile cerințe de raportare și îndeplinire a
obligațiilor declarative instituite pentru stabilirea contribuțiilor sociale obligatorii ( contribuția
de asigurări sociale și de asigurări sociale de sănătate ),
în scopul evitării riscului neconformării, motivat de faptul că pentru anumite categorii de
contribuabili care au obligația să completeze și să depună, până la data de 31 ianuarie 2018
formularul 600 – Declaratie privind venitul asupra căruia se datorează contribuția de asigurări
sociale și cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul minim pentru stabilirea
contribuției de asigurări sociale de sănătate, acest formular prezintă caracter de noutate,
ţinând cont de situaţia obiectivă creată de reglementarea la nivel de ordonanță de urgență
a termenului de depunere a declarației, termen care nu poate fi modificat decât printr-un act
normativ de același nivel
având în vedere necesitatea ca măsura prorogării să fie adoptată anterior

expirării

perioadei până la care contribuabilul poate să-și îndeplinească obligațiile declarative, respectiv
31 ianuarie 2018
luând în considerare faptul că aceste situaţii aduc atingere interesului public general şi
constituie un motiv de urgenţă deosebită şi extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi
amânată,
este necesară prorogarea termenului până la care contribuabilii persoane fizice trebuie
să-și îndeplinească obligațiile declarative în vederea stabilirii contribuțiilor sociale obligatorii,
respectiv contribuția de asigurări sociale și de asigurări sociale de sănătate

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.79/2017 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
a fost reglementată obligația de depunere, la organul fiscal
competent, a Declaratiei privind venitul asupra căruia se
datorează contribuția de asigurări sociale și cu privire la
încadrarea veniturilor realizate în plafonul minim pentru stabilirea
contribuției de asigurări sociale de sănătate de către persoanele
fizice obligate la plată până la 31 ianuarie, inclusiv a anului pentru
care se stabilesc contribuția de asigurări sociale și contribuția de
1. Descrierea situaţiei
actuale

asigurări sociale de sănătate.
Având în vedere faptul că prin noul model fiscal de refomare a
sistemelor sociale din România, declarația se depune și de către
unele categorii de persoane care nu au avut această obligație înainte
de 1 ianuarie 2018, cum ar fi persoanele fizice care realizează
venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din cedarea
folosinței bunurilor, agricultură, silvicultură, piscicultură, investiții,
asocieri cu persoane juridice sau din alte surse, pentru a veni în
sprijinul acestora, se impune luarea unor măsuri privind prorogarea
termenului de depunere a acestei declarații.

11. În cazul proiectelor
de acte normative care
transpun
legislaţie
comunitară sau creează
cadrul pentru aplicarea
directă a acesteia, se vor
specifica doar actele
comunitare în cauză,
însoţite de elementele de
identificare ale acestora

Nu este cazul.

Prin prezenta ordonanţă de urgenţă se reglementează prorogarea
termenului de depunere a Declaratiei privind venitul asupra căruia
2. Schimbări preconizate se datorează contribuția de asigurări sociale și cu privire la
încadrarea veniturilor realizate în plafonul minim pentru stabilirea
contribuției de asigurări sociale de sănătate, până la 1 martie 2018.

3. Alte informaţii

Nu este cazul.

Secţiunea a 3-a
Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ
1. Impactul
macroeconomic

Nu este cazul

11 Impactul asupra
mediului concurenţial şi
domeniului ajutoarelor
de stat

Nu este cazul

2. Impactul asupra
mediului de afaceri

3. Impactul social

Nu este cazul
Măsurile propuse prin proiectul de act normativ sunt favorabile
persoanelor fizice care realizează venituri activități economice
desfășurate în mod independent, cedarea folosinței bunurilor, din
activități agricole, silvicultură, piscicultură, din asocieri cu persoane
juridice, din investiții sau alte surse, deoarece amână termenul până
la care se depune declarația care stă la baza stabilirii contribuțiilor
sociale datorate de persoanele fizice care obțin astfel de venituri,
evitând riscul neconformării, și asigurând, în același timp o perioadă
mai mare de informare, protejându-se astfel buna-credinţă a
contribuabililor.

4. Impactul asupra
mediului

Prezentul proiect de act normativ nu are impact asupra mediului.

5. Alte informaţii

Nu au fost identificate.

Secţiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul
curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)
Următorii 4 ani

Indicatori

Anul curent
2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

1)
Modificări
ale
veniturilor
bugetare,
plus/minus, din care:

- mil. lei Media
pe 5
2021
ani
6

7

a) buget de stat, din acestea:
(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit
(iii) TVA
b) bugete locale:
(i) impozit pe profit
c) bugetul asigurărilor
sociale de stat:
(i) contribuţii de asigurări
2)
Modificări
ale
cheltuielilor
bugetare,
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acestea:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
b) bugete locale:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
c) bugetul asigurărilor
sociale de stat:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
3)
Impact
financiar,
plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4)
Propuneri
pentru
acoperirea
creşterii
cheltuielilor bugetare
5) Propuneri pentru a
compensa
reducerea
veniturilor bugetare
6)
Calcule
detaliate
privind
fundamentarea
modificărilor veniturilor
şi/sau
cheltuielilor
bugetare
7) Alte informaţii

Secţiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea
prevederilor proiectului de act normativ
a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau
abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de
act normativ;
b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea
implementării noilor dispoziţii
11. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu
legislația în domeniul achizițiilor publice

Nu este cazul

Nu este cazul

2) Conformitatea proiectului de act normativ cu
legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce transpun
prevederi comunitare

Nu este cazul

3) Măsuri normative necesare aplicării directe a
actelor normative comunitare

Nu este cazul

4) Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

Nu este cazul

5) Alte acte normative şi/sau documente internaţionale
din care decurg angajamente

Nu este cazul.

6) Alte informaţii

Nu este cazul.

Secţiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1) Informaţii privind procesul de consultare cu
organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi
alte organisme implicate
2) Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut
loc consultarea, precum şi a modului în care activitatea
acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de
act normativ
3) Consultările organizate cu autorităţile administraţiei
publice locale, în situaţia în care proiectul de act
normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în
condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind
procedura de consultare a structurilor asociative ale
autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea
proiectelor de acte normative
4) Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor
interministeriale, în conformitate cu prevederile
Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea
consiliilor interministeriale permanente

Nu este cazul.

Nu este cazul.

Nu este cazul

Nu este cazul.

5) Informaţii privind avizarea de către:

a) Consiliul Legislativ

Proiectul de act normativ se
avizează de către Consiliul
Legislativ.

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării

Nu este cazul

c) Consiliul Economic şi Social

Proiectul de act normativ se
avizează de către Consiliul
Economic şi Social.

d) Consiliul Concurenţei

Nu este cazul

e) Curtea de conturi

Nu este cazul

6) Alte informaţii

Nu este cazul

Secţiunea a 7-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act
normativ

1) Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea
elaborării proiectului de act normativ

În conformitate cu prevederile
Legii
nr.
52/2003
privind
transparența
decizională
în
administrație publică, proiectul de
act normativ a fost afișat pe pagina
de
internet
a
Ministerului
Finanțelor
Publice
pentru
dezbatere publică

2) Informarea societăţii civile cu privire la eventualul
impact asupra mediului în urma implementarii
proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra
sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii
biologice

Nu este cazul.

3) Alte informaţii

Nu este cazul.

Secţiunea a 8-a
Măsuri de implementare
1) Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act
normativ de către autorităţile administraţiei publice
Nu este cazul
centrale şi/sau locale – înfiinţarea unor noi organisme
sau extinderea competenţelor instituţiilor existente
2) Alte informaţii
Nu este cazul
Având în vedere cele prezentate, a fost elaborat Proiectul de Ordonanță de urgență pentru
prorogarea unui termen

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE
IONUȚ MIȘA

AVIZAT
MINISTRUL JUSTIŢIEI
TUDOREL TOADER

Secţiunea a 8-a
Măsuri de implementare
1) Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act
normativ de către autorităţile administraţiei publice
Nu este cazul
centrale şi/sau locale – înfiinţarea unor noi organisme sau
extinderea competenţelor instituţiilor existente
2) Alte informaţii
Nu este cazul
Având în vedere cele prezentate, a fost elaborat Proiectul de Ordonanță de urgență pentru
prorogarea unui termen
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