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Sumar: 

1. Comunicare oficială din partea Ministerului Finanțelor Publice privind anumite 

modificări în domeniul fiscal 

Modificări importante anunțate în domeniul fiscal 

Proiectul de Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 

privind Codul Fiscal a fost aprobat miercuri, 10 decembrie 2014, în ședința de Guvern. 

Varianta aprobată urmează să fie publicată în curând în Monitorul Oficial, însă unele 

modificări au fost în prealabil confirmate printr-un comunicat al Ministerului Finanțelor 

Publice. Dintre acestea, prezentăm următoarele: 

1. Valoarea accizelor începând cu anul 2015 

În anul 2015, valoarea accizelor în lei nu se va mai calcula utilizând un curs de schimb, ci 

va fi egală cu valoarea în lei a accizelor practicată în anul 2014, conform comunicatului.  

Valoarea accizelor în lei de anul acesta a fost calculată pe baza unui curs de schimb de 

4,738 lei/euro1, mai mare decât cursul de referință 4,4485 lei/euro anunțat de Banca 

Centrală Europeană.  

Începând cu anul 2016, nivelul accizelor în lei urmează să fie actualizat anual cu creșterea 

prețurilor de consum din ultimele 12 luni. 

Apreciem că astfel de prevederi nu sunt în linie cu directivele europene în materie de 

accize, situație în care România riscă deschiderea unei proceduri de infringement de către 

Comisia Europeană. 

2. Extinderea termenului de aplicare a taxelor în domeniul energiei 

Aplicarea celor trei taxe în domeniul energetic introduse la 1 februarie 2013 (i.e. 

impozitul asupra veniturilor suplimentare ca urmare a de-reglementării prețurilor din 

                                                   
1  Determinat printr-o nouă formulă de calcul introdusă în Codul Fiscal prin OUG 102/2013, 

formulă de calcul abrogată prin prezentele modificări. 
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sectorul gazelor naturale, impozitul privind exploatarea resurselor naturale și impozitul 

activităților cu caracter de monopol natural), se prelungește până la 1 ianuarie 2016. 

alexandru.cristea@tuca.ro 

alin.chitu@tuca.ro 
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Editori 

Ţuca Zbârcea & Asociaţii Tax S.R.L. este divizia de consultanţă fiscală a Ţuca 

Zbârcea & Asociaţii, organizată ca o structură societară de sine stătătoare cu o echipă 

formată din consultanţi fiscali autorizaţi, având o vastă experiență în domeniu. 

Serviciile oferite acoperă: planificarea tranzacţiilor, consultanţă fiscală operaţională, 

structuri de eficientizare (scheme de optimizare fiscală), analize fiscale şi audit, 

audituri ale autorităţilor fiscale şi soluţionarea litigiilor (inclusiv combaterea riscurilor 

şi a eventualului impact al unor litigii de lungă durată cu autorităţile fiscale), 

conformare şi reprezentare fiscală, precum şi stabilirea preţurilor de transfer. 

Experţii fiscali din cadrul Ţuca Zbârcea & Asociaţii Tax S.R.L. colaborează 

îndeaproape cu avocaţii firmei cu experienţă în gestionarea diverselor problematici 

de procedură şi contencios fiscal, asistând şi reprezentând clienţi dintr-o varietate de 

industrii cu privire la toate tipurile de taxe, obligaţii fiscale, facilităţi fiscale ori 

contribuţii de orice natură la bugetele de stat. Ţuca Zbârcea & Asociaţii Tax S.R.L. 

este societate membră a A.R.S.I.T. – Asociaţia pentru Reformarea Sistemului de 

Impozite şi Taxe.   
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Acest material informativ are numai un caracter orientativ. Scopul său nu este de a oferi consultanţă fiscală cu caracter definitiv, care se va 

solicita conform fiecărei probleme în parte. Pentru detalii şi clarificări privind oricare dintre subiectele tratate în Buletinul Fiscal, vă rugăm să 

contactaţi consultanţii sus-menţionaţi. 
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