Consiliul Fiscal al României

Opinia Consiliului Fiscal asupra propunerii legislative pentru modificarea și
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal – b416/2021

În data de 18 octombrie 2021, Consiliului Fiscal i-a fost remisă adresa Senatului României nr.
XXXV/4700 din 27.09.2021, prin care i se solicită, în conformitate cu prevederile Legii nr. 69/2010
a responsabilității fiscal bugetare republicate (LRFB), opinia cu privire la o propunere legislativă
pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal – b416/2021.
În raport cu solicitarea de față, sunt relevante prevederile art. 21 al LRFB, potrivit căruia: „în
cazurile în care se fac propuneri de acte normative care conduc la diminuarea veniturilor
bugetare, se va elabora fișa financiară potrivit prevederilor art. 15 din Legea nr. 500/2002, cu
modificările şi completările ulterioare, care trebuie să îndeplinească cel puțin una dintre
următoarele condiții:
a) să aibă avizul Ministerului Finanțelor Publice şi al Consiliului Fiscal, conform căruia impactul
financiar a fost luat în calcul în prognoza veniturilor bugetare şi nu afectează țintele bugetare
anuale şi pe termen mediu;
b) să fie însoțită de propuneri de măsuri de compensare a impactului financiar respectiv, prin
majorarea altor venituri bugetare.”

Scurtă descriere a propunerii legislative
Propunerea legislativă supusă examinării Consiliului Fiscal are în vedere creșterea accizei la
produsele din tutun încălzit la un nivel de 75% din valoarea accizei aplicate țigaretelor. În
expunerea de motive se argumentează că o astfel de creștere ar aduce venituri suplimentare la
bugetul de stat și ar taxa la niveluri comparabile diferitele categorii de produse din tutun oferite
consumatorilor.
Totodată, propunerea legislativă vizează schimbarea bazei de calcul a accizei din kilograme în
bucăți, fiind avută în vedere o simplificare a calcului accizei pentru operatorii economici și
instituțiile cu atribuții de control.

Impactul bugetar al propunerii
Având în vedere că propunerea vizează o creștere a accizei la produsele din tutun încălzit, în
expunerea de motive se apreciază că aceasta ar avea un impact bugetar pozitiv.

Aprecieri ale Consiliului Fiscal privind propunerea legislativă
•

•

•

În ceea ce privește oportunitatea proiectului legislativ, Consiliul Fiscal nu are atribuții în a
se pronunța, stabilirea modalităților de taxare a produselor din tutun, respectiv de calcul
a accizei aferente acestora, reprezentând apanajul Parlamentului și al Guvernului.
În ceea ce privește conformitatea cu prevederile art. 21 al LRFB, redat mai sus, Consiliul
Fiscal constată că nu este necesară elaborarea unei fișe financiare deoarece propunerea
legislativă vizează creșterea veniturilor bugetare.
Având în vedere respectarea prevederilor LRFB referitoare la propunerile de acte
normative cu impact asupra veniturilor bugetare, Consiliul Fiscal avizează favorabil
prezenta propunere legislativă.

Opiniile și recomandările formulate mai sus de Consiliul Fiscal au fost aprobate de Președintele
Consiliului Fiscal, conform prevederilor art. 56, alin (2), lit. d) din Legea nr. 69/2010 republicată,
în urma însușirii acestora de către membrii Consiliului prin vot, în ședința din data de 23
noiembrie 2021.

23 noiembrie 2021
Președinte Consiliul Fiscal
Acad. DANIEL DĂIANU
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