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1. Noi reglementãri în materia parteneriatului public privat 

În şedinţa din data de 10 mai 2018, Guvernul a adoptat o Ordonanţã de Urgenţã prin care a abrogat Legea 

233/2016 privind parteneriatul public privat. Odatã intrat în vigoare, noul act normativ se va adresa proiectelor 

de construcţie, reabilitare şi extindere a bunurilor menite a fi folosite cu scopul de a furniza sau de a opera un 

serviciu public. Ordonanţa de Urgenţã se aplicã proiectelor cu o duratã de cel puţin 5 ani, perioadã care sã 

permiã partenerului privat atât recuperarea investiţiei, cât realizarea unui profit rezonabil.  

 

Noile prevederi permit partenerului public participarea cu fonduri publice în etapa realizãrii investiţiei, însã 

restricţioneazã aportul sãu financiar la cel mult 25% din valoarea acesteia, acordându-se astfel priorititate 

atragerii de fonduri private. Partenerului public îi este acordatã posibilitatea de a transmite sau a constitui, în 

favoarea societãţii de proiect, dreptul de a colecta şi utiliza pentru derularea proiectului tarife de la utilizatorii 

bunului/bunurilor sau serviciului public ce formeazã obiectul contractului de parteneriat public privat. 

 

Totodatã, pentru utilizarea fondurilor publice necesare efectuãrii plãţilor, este prevãzutã constituirea, în termen 

de 1 an de la intrarea în vigoare a prezentei Ordonanţe de Urgenţã, a unui Fond special de finanţare a 

contractelor de parteneriat public-privat care se încadreazã in categoria proiectelor strategice. Fondul special 

va fi constituit din venituri publice provenind din resurse financiare fiscal şi nefiscale, inclusiv subvenţii, 

prevãzute de actul normative de înfiinţare a respectivului fond special. 

 

De asemenea, în scopul înlãturãrii ambiguitãţii juridice, este definit şi conceptul de ,,închidere financiarã” ca 

fiind ultima etapã din procedura de încheiere a unui contract de parteneriat public privat, care reprezintã data 

la care au fost îndeplinite toate condiţiile suspensive pentru intrarea în vigoare a obligaţiei finanţatorilor de a 

pune la dispoziţie fondurile necesare finanţãrii contractului de parteneriat public-privat. 

 

Sursa: Ordonanţa de urgenţã nr. 39 din 10 mai 2018 privind parteneriatul public privat, publicatã în Monitorul 
Oficial, nr. 427 din 18 mai 2018.  

 
 

2. Modificări și completări ale normelor metodologice de aplicare a Codului 
Fiscal  

 

Au fost publicate o serie de modificări și completări ale normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal, în 

vederea coroborării acestora cu ultimele prevederi fiscale.  

 

Printre cele mai importante modificări / clarificări, menționăm următoarele: 

 

I. Impozitul pe profit 

 

▪ În vederea aplicării regulilor de deductibilitate a cheltuielilor cu creanțe înstrăinate, aplicabile 

perioadei 1 ianuarie – 26 martie 2018, au fost introduse clarificări pentru cazul în care sumele 
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reprezentând prețul de cesiune al creanțelor și valorea creanțelor înstrăinate nu sunt înregistrate 

pe cheltuieli / venituri, potrivit reglementărilor contabile.  

 

▪ Pentru determinarea rezultatului fiscal care cuprinde perioade atât din anul 2017 cât și din 2018, 

în cazul contribuabililor care au optat pentru un an fiscal diferit de cel calendaristic (an fiscal 

modificat), se introduc prevederi pentru determinarea nivelului deductibil al cheltuielilor cu 

dobânda / costurilor excedentare ale îndatorării pentru aceste perioade. 

 

II. Impozitul pe venitul microîntreprinderilor 

 

▪ Se menționează că, începând cu 1 aprilie 2018, microîntreprinderile ce îndeplinesc condițiile 

impuse de lege (cel puțin 2 angajați, capital social de minimum 45.000 lei)  pot opta pentru plata 

impozitului pe profit în cursul oricărui trimestru ulterior acestei date.  

 

▪ În ceea ce privește stabilirea cotei corecte de impozitare (1% sau 3% în funcție de numărul de 

angajați), se menționează că se iau în considerare și contractele individuale de muncă încheiate 

potrivit legilor speciale, cât și contractele suspendate.  

 

III. Impozitul pe venit 

 

▪ Normele introduse aliniază și actualizează prevederile pentru stabilirea impozitului pe venit pentru 

diferite categorii de venituri, prezentând clarificări și exemple relevante, precum: 

 

o Sunt introduse clarificări și completări cu privire la aplicarea scutirii de impozit pe venit a 

unor anumite categorii de angajați – și anume: angajați care desfășoară activitatea de 

cercetare – dezvoltare și inovare, persoane cu handicap, angajați sezonieri); 

o Clarificări pentru aplicarea impozitului pe venit, în cazul veniturilor salariale (ex: persoane 

aflate în întreținere, aplicare deduceri personale etc.); 

o Clarificări cu privire la stabilirea bazei impozabile a persoanelor fizice care obțin venituri 

din activități independente; 

o Sunt introduse modificări în vederea coroborării normelor metodologice cu regimul de 

autoimpunere, in cazul persoanelor fizice care obțin venituri din anumite categorii de 

venituri (ex: venituri din activități independente, venituri din chirii, venituri din activități 

agicole, investiții etc). De asemenea, sunt introduse clarificării cu privire la acordarea 

bonificațiilor pentru plata anticipată a impozitului pe venit, in cazul contribuabililor care au 

obligația stabilirii impozitului prin autoimpunere; 

o Sunt introduse modificări cu privire la impozitarea veniturilor din drepturi de proprietate 

intelectuală: definirea acestor tipuri de venituri, modalitatea de calcul a venitului net din 

drepturi de proprietate intelectuala, stabilirea, reținerea și plata impozitului pe venit; 

o Sunt introduse clarificări cu privire la distribuirea de către plătitorii de venit a unei cote de 

2% sau 3,5%, după caz, din impozitul pe venit, în vederea susținerii entităților nonprofit, a 

unităților de cult, pentru acordarea de burse private în condițiile legii etc.  
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IV) Contribuții sociale 

 

▪ Sunt introduse clarificări și modificări cu privire la baza de calcul a contribuțiilor sociale și 

declararea acestora, în cazul veniturilor obținute atât din salarii cât și din alte surse.  

 

▪ Normele introduse actualizează prevederile pentru aplicarea sistemului de autoimpunere.  

 

V) TVA 

 

▪ Normele aduc clarificări privind regimul TVA aplicabil în cadrul proiectelor de                           

cercetare - dezvoltare și inovare. În situația în care rezultatul activității de cercetare - dezvoltare 

sau inovare este transferat altei persoane, atunci acesta se va cuprinde în sfera TVA. De 

asemenea, sunt introduse clarificări cu privire la exercitarea dreptului de deducere / colectare a 

taxei, în funcție de fiecare caz specific (se efectuează sau nu transferul rezultatului activității de 

cercetare – dezvoltare sau inovare). 

 

▪ Sunt considerate persoane impozabile organismele de gestiune colectivă a drepturilor de autor și 

a drepturilor conexe. 

 

▪ Este menționat că titularii drepturilor de reproducere nu efectuează o prestare de servicii, în 

favoarea producătorilor și importatorilor de suporturi neînregistrate și de aparate de înregistrare și 

de reproducere, de la care organismele menționate anterior percep remunerații compensatorii. 

 

▪ Nu intră în sfera de aplicare TVA colectarea remunerației compensatorii pentru copia privată.  

Pe de alta parte, intră sub incidența TVA prestarea de servicii către titularii drepturilor de 

reproducere a cărei contrapartidă este reprezentată de comisionul de gestiune reținut din sumele 

colectate. 

 

VI) Accize  

 
▪ Au fost aliniate normele metodologice cu prevederile ce vizează autorizarea antrepozitelor fiscale, 

a destinatarilor / expeditorilor înregistrați, cât și a importatorilor autorizați.  

 

▪ Este menționat că au obligația înregistrării la autoritatea fiscală teritorială distribuitorii / 

redistribuitorii / producătorii de gaz natural și energie electrică, operatorii economici care extrag 

cărbune, produc cocs, precum şi cei care efectuează achiziţii intracomunitare sau importă astfel 

de produse.  

 

▪ Sunt introduse modificări cu privire la autorizațiile de antrepozitar autorizat, cu privire la autorizarea 

ca destinatar înregistrat a operatorului economic etc. 
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▪ Beneficiază de scutire de la plata accizelor și contractanții forțelor armate aparținând oricărui stat 

membru NATO, precum și Ministerul Apărării Naționale și structurile cu personalitate juridică aflate 

în subordinea acestuia când achiziționează produse accizabile pentru sau în numele NATO. 

 

▪ Sunt introduse modificări cu privire la formula admisă a fi utilizată pentru denaturarea completă a 

alcoolului, cât și clarificări aplicabile operatorilor economici utilizatori de alcool parțial denaturat, 

care, din motive sanitare, tehnice sau comerciale, nu pot folosi alcool parțial denaturat cu anumite 

substanțe prevăzute de legislația fiscală în vigoare. 

 

▪ Sunt introduse mențiuni pentru rambursarea accizei aplicabile produselor de tutun încalzit, 

fabricate în antrepozite fiscale de producție din România și care, ulterior, sunt livrate 

intracomunitar.  

 

VII) Impozite și taxe locale 

 

▪ Sunt introduse prevederi cu privire la documentația necesară a fi pusă la dispoziția organului fiscal 

pentru aplicarea scutirii de impozit asupra cladirilor clasate ca monument istoric, arhitecturale sau 

arheologice. 

 

▪ Sunt introduse modificări și exemplificări asupra stabilirii impozitului pe teren. 

 
Sursă: Hotărârea nr. 354 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, publicată în Monitorul Oficial 

nr. 442 vineri, 25 mai 2018.  

 

 

Acest newsletter este oferit de TPA Group. 

Cu stimă, 

Echipa TPA Group 

 

Contact: 

TPA România 

46 Grigore Cobălcescu st, Sect.1, 010196 București 

Tel.: +40 21 310 06-69 

Fax: +40 21 310 06-68 

http://www.tpa-group.ro  

http://www.tpa-group.com  
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