
LEGE   Nr. 187 din  2 iulie 2015
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2015

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 499 din  7 iulie 2015

    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

    ART. I
    Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6 din 7 aprilie 2015 pentru modificarea şi com -
pletarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 250 din 14 aprilie 2015, cu următoarele modificări şi completări:
    1. La articolul I, înaintea punctului 1 se introduc 4 noi puncte, cu următorul cuprins:
    "- La articolul 7 alineatul (1), punctele 2.1 şi 2.2 se abrogă.
    - La articolul 7 alineatul (1), punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    «4. activitate independentă - orice activitate desfăşurată de către o persoană fizică în scopul
obţinerii de venituri, care îndeplineşte cel puţin 4 dintre următoarele criterii:
    4.1. persoana fizică dispune de libertatea de alegere a locului şi a modului de desfăşurare a acti -
vităţii, precum şi a programului de lucru;
    4.2. persoana fizică dispune de libertatea de a desfăşura activitatea pentru mai mulţi clienţi;
    4.3. riscurile inerente activităţii sunt asumate de către persoana fizică ce desfăşoară activitatea;
    4.4. activitatea se realizează prin utilizarea patrimoniului persoanei fizice care o desfăşoară;
    4.5. activitatea se realizează de persoana fizică prin utilizarea capacităţii intelectuale şi/sau a
prestaţiei fizice a acesteia, în funcţie de specificul activităţii;
    4.6. persoana fizică face parte dintr-un corp/ordin profesional cu rol de reprezentare, reglemen-
tare şi supraveghere a profesiei desfăşurate, potrivit actelor normative speciale care reglementea-
ză organizarea şi exercitarea profesiei respective;
    4.7. persoana fizică dispune de libertatea de a desfăşura activitatea direct, cu personal angajat
sau prin colaborare cu terţe persoane în condiţiile legii.»
    - La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    «ART. 11
    (1) La stabilirea sumei unui impozit, a unei taxe sau unei contribuţii sociale obligatorii, autorităţi -
le fiscale pot să nu ia în considerare o tranzacţie care nu are un scop economic, ajustând efectele
fiscale ale acesteia, sau pot reîncadra forma unei tranzacţii/activităţi pentru a reflecta conţinutul
economic al tranzacţiei/activităţii.
    Organul fiscal este obligat să motiveze în fapt decizia de impunere emisă ca urmare a neluării în
considerare a unei tranzacţii sau, după caz, ca urmare a reîncadrării formei unei tranzacţii, prin in-
dicarea elementelor relevante în legătură cu scopul şi conţinutul tranzacţiei ce face obiectul neluă-
rii  în considerare/reîncadrării,  precum şi a tuturor mijloacelor de probă avute în vedere pentru
aceasta.»
    - La articolul 11, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cu-
prins:
    «(3) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (1) se stabileşte prin ordin al preşedintelui Agenţi -
ei Naţionale de Administrare Fiscală.»"
    2. La articolul I, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul (5^1), cu următorul cu-
prins:
    "(5^1) La articolul 127, alineatele (4) - (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:



    «(4) Instituţiile publice şi organismele internaţionale de drept public nu sunt persoane impozabi -
le pentru activităţile care sunt desfăşurate în calitate de autorităţi publice, chiar dacă pentru desfă-
şurarea acestor activităţi se percep cotizaţii, onorarii, redevenţe, taxe sau alte plăţi, cu excepţia
acelor activităţi care ar produce distorsiuni concurenţiale dacă instituţiile publice şi organismele in-
ternaţionale de drept public ar fi tratate ca persoane neimpozabile, precum şi a celor prevăzute la
alin. (5) şi (6). În sensul prezentului articol, prin organisme internaţionale de drept public se înţele-
ge organizaţiile internaţionale interguvernamentale, constituite de către state care sunt părţi la
acestea, în baza unor tratate sau a altor instrumente juridice specifice dreptului internaţional pu-
blic şi care funcţionează conform actelor lor constitutive, statutelor lor sau altor documente care
emană de la acestea, fiind guvernate de normele dreptului internaţional public, şi nu de dreptul in-
tern al vreunui stat.
    (5) Instituţiile publice şi organismele internaţionale de drept public prevăzute la alin. (4) sunt
persoane impozabile pentru activităţile desfăşurate în calitate de autorităţi publice, dar care sunt
scutite de taxă, conform art. 141.
    (6) Instituţiile publice şi organismele internaţionale de drept public prevăzute la alin. (4) sunt, de
asemenea, persoane impozabile pentru următoarele activităţi:
    a) telecomunicaţii;
    b) furnizarea de apă, gaze, energie electrică, energie termică, agent frigorific şi altele de aceeaşi
natură;
    c) transport de bunuri şi de persoane;
    d) servicii prestate în porturi şi aeroporturi;
    e) livrarea de bunuri noi, produse pentru vânzare;
    f) activitatea târgurilor şi expoziţiilor comerciale;
    g) depozitarea;
    h) activităţile organismelor de publicitate comercială;
    i) activităţile agenţiilor de călătorie;
    j) activităţile magazinelor pentru personal, cantine, restaurante şi alte localuri asemănătoare;
    k) operaţiunile posturilor publice de radio şi televiziune;
    l) operaţiunile agenţiilor agricole de intervenţie efectuate asupra produselor agricole şi în teme-
iul regulamentelor privind organizarea comună a pieţei respectivelor produse.»"
    3. La articolul I punctul 7, la articolul 140 alineatul (2), litera h) se modifică şi va avea următo-
rul cuprins:
    "h) serviciile de restaurant şi de catering, cu excepţia băuturilor alcoolice, altele decât berea care
se încadrează la codul NC 22 03 00 10."
    4. La articolul I, după punctul 7 se introduc trei noi puncte, punctele 8 - 10, cu următorul cu-
prins:
    "8. La articolul 20610, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    «(2) Pentru berea produsă de mici fabrici de bere independente, a căror producţie în anul calen-
daristic precedent nu a depăşit 200.000 hl/an, iar pentru anul în curs antrepozitarul autorizat de-
clară pe propria răspundere că va produce o cantitate mai mică de 200.000 hl/an se aplică nivelul
redus al accizelor specifice prevăzut în anexa nr. 1. Pentru micile fabrici de bere independente nou-
înfiinţate pentru care antrepozitarul propus declară pe propria răspundere că va produce o cantita-
te mai mică de 200.000 hl/an se aplică nivelul redus al accizelor specifice prevăzut în anexa nr. 1.
Acelaşi regim se aplică şi pentru berea livrată pe teritoriul României de către mici fabrici de bere si -
tuate în alte state membre, potrivit prevederilor din norme.»
    9. La articolul 206^10, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (2^1) - (2^3),
cu următorul cuprins:
    «(2^1) În anul calendaristic următor celui în care antrepozitarul autorizat a realizat o producţie
mai mare de 200.000 hl, acesta nu beneficiază de nivelul redus al accizelor.



    (2^2) Atunci când antrepozitarul autorizat nu respectă cele declarate prin declaraţia pe propria
răspundere prevăzută la alin. (2), acesta este obligat la plata unei sume reprezentând diferenţa din-
tre nivelul standard şi nivelul redus al accizelor prevăzut pentru bere, aferentă cantităţii care depă-
şeşte 200.000 hl.
    (2^3) Sumele astfel calculate se stabilesc la data de 31 decembrie a anului în care s-a înregistrat
depăşirea cantităţii declarate şi se plătesc de către antrepozitarul autorizat până la data de 15 ianu-
arie a anului următor.»
    10. La articolul 206^10, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    «(3) Prin mică fabrică de bere independentă se înţelege o fabrică de bere independentă din
punct de vedere legal şi economic de orice altă fabrică de bere şi care foloseşte clădiri separate din
punct de vedere fizic de orice altă fabrică de bere şi care nu lucrează sub licenţă. Atunci când două
sau  mai  multe  mici  fabrici  de  bere  cooperează,  iar  producţia  lor  anuală  totală  nu  depăşeşte
200.000 hl, aceste fabrici de bere sunt considerate o mică fabrică de bere independentă separată.
    .........................................................................
    (4) Fiecare mică fabrică de bere are obligaţia de a depune la autoritatea competentă, până la
data de 15 ianuarie a fiecărui an, o declaraţie pe propria răspundere privind cantitatea de bere pe
care a produs-o în anul anterior şi/sau cantitatea de bere pe care urmează să o producă în anul în
curs, potrivit prevederilor din normele metodologice.»"
    ART. II
    Prevederile art. I pct. 3 şi 4 intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei
legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale
art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
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