GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚA DE URGENTĂ
privind acordarea unor facilități fiscale și
pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Având în vedere volumul semnificativ de decizii de impunere pentru stabilirea contribuțiilor
de asigurări sociale de sănătate, aferente perioadei 2014 – 2017, care nu au fost comunicate
contribuabililor până la data de 15 martie 2019, cu consecinţa punerii contribuabililor în
imposibilitatea de a beneficia de acordarea bonificaţiei prevăzute de lege, prin plata contribuției
până la 31 martie 2019, independent de voința acestora,
luând în considerare inechitățile rezultate de aplicarea prevederilor legale urmare cărora
persoanele fizice sunt obligate la plata unei contribuții de asigurări sociale de sănătate calculată la
nivelul salariului de bază minim brut pe țară cu toate că veniturile realizate se situează sub acest
nivel,
având în vedere statisticile îngrijorătoare privind incidenţa bolilor generate de alimentația
nesănătoasă,
ţinând cont de faptul că reducerea nivelului TVA contribuie totodată la creşterea
productivităţii şi, implicit, la creşterea eficienţei economice,
luând în considerare faptul că reducerea cotei de TVA constituie o măsură de natură a spori
echitatea, prin îmbunătăţirea distribuţiei veniturilor sau prin faptul că alimentele de înaltă valoare
calitativă devin mai accesibile pentru întreaga populaţie,
în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie
situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.
Art. 1. - (1) Prin derogare de la dispozițiile art. V alin. (3) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea
unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2019, pentru sumele de
plată stabilite prin deciziile de impunere anuale, emise şi comunicate de organul fiscal competent
între data de 15 martie 2019, inclusiv, și data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență,
inclusiv, pentru definitivarea contribuţiei individuale de asigurări sociale de sănătate datorată de
persoanele fizice, pentru perioada 2014 – 2017, termenul de plată este de 120 de zile de la data
intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Pentru plata cu anticipaţie a sumelor prevăzute la alin. (1) se acordă o bonificaţie de 10%
din aceste sume, dacă sunt plătite integral în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a
prezentei ordonanțe de urgență.
(3) Prin derogare de la dispozițiile art. V alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte
normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2019, pentru sumele de plată
stabilite prin deciziile de impunere anuale, emise şi comunicate de organul fiscal competent după
data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pentru definitivarea contribuţiei
individuale de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice, pentru perioada 2014 –
2017, termenul de plată este de 120 de zile de la data comunicării deciziei de impunere.
(4) Pentru plata cu anticipaţie a sumelor prevăzute la alin. (3) se acordă o bonificaţie de 10%
din aceste sume, dacă sunt plătite integral în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei de
impunere.
(5) Valoarea bonificaţiei diminuează sumele de plată prevăzute la alin. (1) și (3).
(6) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (1) - (5) se aprobă prin ordin al ministrului
finanțelor publice, la propunerea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care se emite în
termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei
ordonanţe de urgenţă.
Art. 2. - (1) Se anulează contribuţia de asigurări sociale de sănătate, precum şi obligaţiile fiscale
accesorii aferente acestora, stabilite prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului,
în cazul persoanelor fizice pentru care baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate
a fost întregită la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară sau, după caz, la valoarea a
douăsprezece salarii de bază minime brute pe ţară, pentru perioadele fiscale cuprinse între 1 iulie
2015 şi 31 decembrie 2017, potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și
completările ulterioare sau a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările
ulterioare.
(2) Organul fiscal nu emite decizie de impunere pentru obligaţiile fiscale şi accesoriile de natura
celor prevăzute la alin. (1) pentru perioadele fiscale cuprinse între 1 iulie 2015 şi 31 decembrie
2017.
(3) Prevederile alin. (1) și (2) sunt aplicabile şi persoanelor care nu au realizat venituri în perioada
fiscală cuprinsă între 1 iulie 2015 și 31 decembrie 2017, pentru care baza de calcul al contribuţiei de
asigurări sociale de sănătate stabilită potrivit Legii nr. 571/2003 cu modificările și completările
ulterioare sau a Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, este salariul de bază
minim brut pe ţară, cu excepția celor are au optat pentru plata contribuției conform prevederilor
Legii nr. 112/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2015 pentru
modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri
bugetare.
Art. 3. - (1) Anularea obligaţiilor fiscale prevăzute la art. 2 se efectuează din oficiu de către
organul fiscal competent, prin emiterea unei decizii de anulare a obligaţiilor fiscale, care se
comunică contribuabilului.
(2) În cazul în care, anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, organul
fiscal competent a emis, dar nu a comunicat decizia de impunere prin care a stabilit obligaţii de
natura celor prevăzute la art. 2, acesta nu mai comunică decizia de impunere, iar obligaţiile fiscale
se scad din evidenţa analitică pe plătitor, pe bază de borderou de scădere.
Art. 4. - Procedura de aplicare a prevederilor art. 2 și 3 din prezenta ordonanță de urgență se
aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice, la propunerea Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală, care se emite în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial
al României, Partea I, a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 5. - Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare,
se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 291 alineatul (2) litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:
”e) livrarea următoarelor bunuri: alimente, inclusiv băuturi, cu excepţia băuturilor alcoolice,
destinate consumului uman şi animal, animale şi păsări vii din specii domestice, seminţe, plante şi
ingrediente utilizate în prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau înlocui
alimentele, cu excepția celor prevăzute la alin. (3) lit. k). Prin normele metodologice se stabilesc
codurile NC corespunzătoare acestor bunuri;”
2. La articolul 291 alineatul (3), după litera j), se introduce o nouă literă, litera k), cu
următorul cuprins:
„k) livrarea alimentelor de înaltă valoare calitativă, respectiv produse montane, bio,
tradiționale, autorizate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Livrarea acestor alimente va
fi însoțită de copia documentului de recunoaștere/atestare/certificare eliberat de autoritatea
competentă, cu excepția livrării efectuate către consumatorul final.”
Art. 6 - Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 5 din prezenta ordonanţă de urgenţă intră
în vigoare la data de 1 a lunii următoare datei publicării acesteia în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
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