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Amendamente  Justificare 

  

CAPITOLUL XII 

Regimuri speciale 
 

Regimul special de scutire 

pentru întreprinderile mici 

Art. 303. - (1) Persoana 

impozabilă stabilită în România 

conform art. 259 alin. (2) lit. a), a 

cărei cifră de afaceri anuală, 

declarată sau realizată, este 

inferioară plafonului de 65.000 

euro, al cărui echivalent în lei se 

stabileşte la cursul de schimb 

comunicat de Banca Naţională a 

României la data aderării şi se 

rotunjeşte la următoarea mie, 

respectiv 220.000 lei, poate aplica 

scutirea de taxă, denumită în 

continuare regim special de 

scutire, pentru operaţiunile 

prevăzute la art. 261 alin. (1), cu 

excepţia livrărilor intracomunitare 

de mijloace de transport noi, 

scutite conform art. 287 alin. (2) 

lit. b). 

Dupa art. 303 alin (10) se introduce un 

alin nou 

 

art. 303 alin (10’) Dispozitiile art. 303 

alin 1 se aplica si intreprinderilor sociale 

de insertie indiferent de valoarea cifrei de 

afaceri realizate. 

Activitatile de interes general in UE au un regim special 

de scutire de la plata TVA din ratiuni socioeconomice. In 

acest sens solicitam acelasi regim si pentru produsele si 

serviciile furnizate catre consumatorul final de catre 

intreprinderi sociale de insertie din Romania. 

Intreprinderile sociale de insertie, pe langa produsele si 

serviciile rezultate din activitatile economice, au un scop 

social  scutite de plata TVA in virtutea impactului lor 

social, regimul de TVA (0% sau cota unica 24%) ar 

trebui sa fie la alegerea intreprinderii sociale de insertie 

in functie de specificul activitatii sale. 

Regim redus de TVA este aplicat in numeroare state 

membre. Ca exemplu, Belgia a introdus pentru acest tip 

de intreprinderi o cota de 6%. 

Pentru a veni in sprijinul dezvoltarii acestui sector in 

Romania, sector aflat la inceput si care beneficiaza de o 

reglementare stricta a conditiilor de acordare prin 

proiectul Legii economiei sociale initiat de Ministerul 

Muncii si aflat in dezbatere finala la camera Deputatilor  

Art. 250. -  (1) Clădirile pentru 

care nu se datorează impozit, 

prin efectul legii, sunt, după 

cum urmează:   

   1. clădirile proprietate a 

statului, a unităţilor 

administrativ-teritoriale sau a 

oricăror instituţii publice, cu 

excepţia încăperilor care sunt 

folosite pentru activităţi 

economice, altele decât cele 

desfăşurate în relaţie cu 

TITLUL IX 

Impozite și taxe locale 

Scutiri 

Art. 431 - (1) Clădirile 

scutite de impozit/taxă pe clădiri, 

prin efectul legii, sunt, după cum 

urmează: 

a) clădirile aflate în 

proprietatea publică sau 

privată a statului sau a 

unităţilor administrativ-

teritoriale, cu excepţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se regaseste in art. Art. 285 Facilităţi pentru 

persoanele juridice din Codul Fiscal in vigoare. Ar 

introduce o sarcina fiscal suplimentara in sarcina 

furnizorilor privati nonprofit, care constituie unul din 

pilonii de baza ai sistemului de servicii sociale din 

Romania. Ministerul Muncii are ca prioritate strategica 

dezvoltarea retelei de servicii sociale.  

MF a propus introducerea din acest an a unei 

scutiri pentru asociatiile religioase. Propunem extinderea 

acestei scutiri si la asociatiile si fundatiile acreditate ca 

furnizorii de servicii sociale pentru a contribui la 

extinderea retelei de srevicii sociale in tara, o prioritate a 



persoane juridice de drept 

public;   

   2. clădirile care, potrivit 

legii, sunt clasate ca 

monumente istorice, de 

arhitectură sau arheologice, 

muzee ori case memoriale, 

indiferent de titularul dreptului 

de proprietate sau de 

administrare, cu excepţia 

încăperilor care sunt folosite 

pentru activităţi economice;   

   3. clădirile care, prin 

destinaţie, constituie lăcaşuri 

de cult, aparţinând cultelor 

religioase recunoscute oficial 

în România şi componentelor 

locale ale acestora, cu excepţia 

încăperilor care sunt folosite 

pentru activităţi 

economice;  .... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. clădirile utilizate pentru 

activităţi social-umanitare de 

către asociaţii, fundaţii şi 

culte, potrivit hotărârii 

consiliului local.  

 
 

încăperilor folosite pentru 

activităţi economice sau 

agrement; 

b) clădirile aflate în domeniul 

privat al statului 

concesionate, închiriate, date 

în administrare ori în 

folosinţă, după caz, 

instituţiilor publice cu 

finanţare de la bugetul de 

stat, utilizate pentru 

activitatea proprie a 

acestora; 

c) clădirile aflate în 

proprietatea fundaţiilor 

testamentare constituite 

conform legii, cu scopul de a 

întreţine, dezvolta şi ajuta 

instituţii de cultură 

naţională, precum şi de a 

susţine acţiuni cu caracter 

umanitar, social şi cultural; 

d) clădirile care, prin destinaţie, 

constituie lăcaşuri de cult, 

aparţinând cultelor şi 

asociaţiilor religioase 
recunoscute oficial în 

România şi componentelor 

locale ale acestora, cu 

excepţia încăperilor folosite 

pentru activităţi economice; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dupa alin (1) lit. t) se introduc trei  noi 

alin.  

u) clădirile utilizate pentru 

furnizarea de servicii sociale de catre 

asociatiile si fundatiile acreditate ca 

furnizorii de servicii sociale, 

v) clădirile utilizate de asociatii si 

fundatii folosite exclusiv pentru 

activitatile fara scop lucrativ 

w) clădirile utilizate de 

intreprinderile sociale de insertie 

Ministerului Muncii. 

 



 (2) Consiliile locale pot 

hotărî să acorde scutirea sau 

reducerea impozitului/taxei pe 

clădiri datorate pentru 

următoarele clădiri: 

 

  

 b) clădirile utilizate exclusiv 

finanţării activităţilor social-

umanitare pentru activităţi 

social-umanitare de către 

asociaţii, fundaţii şi culte; 

Alin (2) lit. b) se modifica si va avea 

urmatorul continut:  

b) clădirile utilizate de catre intreprinderi 

sociale. 

Pentru a veni in sprijinul dezvoltarii acestui sector in 

Romania, sector aflat la inceput si care beneficiaza de o 

reglementare stricta a conditiilor de acordare prin 

proiectul Legii economiei sociale initiat de Ministerul 

Muncii si aflat in dezbatere finala la camera Deputatilor  

 n) clădirile deţinute de 

cooperaţiile de consum sau 

meşteşugăreşti; 

Alin n) se modifica si va avea urmatorul 

continut:  

n) clădirile deţinute de societatile 

cooperative agricole Legea 1 /2005 si 

Legea cooperativelor agricole) si de 

cooperativele atestate ca intreprinderi 

sociale 

In Planul National de Dezvoltare Rurala se precizeaza 

necesitatea identificarii unor masuri de incurajare a 

asocierii micilor fermieri din Romania. Facilitatile fiscale 

pentru cooperativele agricole se regasesc in multe state 

membre UE . Romania este tara cu gradul cel mai mic de 

asociere al fermierilor, sub 1% din suprafata agricola 

fiind exploatat,de forme asociative conform Studiului CE 

. Support for Farmers' Cooperatives.   

 Scutiri – Art. 439  –  (1) 

Terenurile scutite de 

impozit/taxă pe teren sunt: 
a) terenurile aflate în 

proprietatea publică sau privată a 

statului sau a unităţilor 

administrativ-teritoriale, cu 

excepţia suprafeţelor folosite 

pentru activităţi economice sau 

agrement; 

b) terenurile aflate în 

domeniul privat al statului 

concesionate, închiriate, date în 

administrare ori în folosinţă, după 

caz, instituţiilor publice cu 

finanţare de la bugetul de stat, 

utilizate pentru activitatea proprie 

a acestora; 

c) terenurile fundaţiilor 

testamentare constituite conform 

legii, cu scopul de a întreţine, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dezvolta şi ajuta instituţii de 

cultură naţională, precum şi de a 

susţine acţiuni cu caracter 

umanitar, social şi cultural; 

d) terenurile aparţinând 

cultelor şi asociaţiilor religioase 

recunoscute oficial în România şi 

componentelor locale ale 

acestora, cu excepţia suprafeţelor 

care sunt folosite pentru activităţi 

economice; 

 

 

 

 

Alin d) se modifica si va avea 

urmatorul continut: terenurile clădirile 

utilizate pentru furnizarea de servicii 

sociale de catre asociatiile si fundatiile 

acreditate ca furnizorii de servicii sociale 

 

Dupa alin (1) lit. d) se introduce o noua 

lit. 

d’) terenurile aparţinând asociatiilor si 

fundatiilor, folosite exclusiv pentru 

activitatile fara scop lucrativ 

d’’) terenurile aparţinând intreprinderilor 

sociale de insertie 

 

 

 

 

Dupa alin u) se introduce un nou alin.  

v) Terenurile deţinute sau aflate in 

exploatare prin contract de arenda de 

societatile cooperative Legea 1 /2005 sau 

Legea cooperativelor agricole  

 (2) Consiliile locale pot 

hotărî să acorde scutirea sau 

reducerea impozitului/taxei pe 

teren datorate pentru: 

a) terenul aferent clădirilor 

restituite potrivit art. 16 din Legea 

nr. 10/2001 pe durata pentru care 

proprietarul menţine afectaţiunea 

de interes public; 

b) terenul aferent clădirilor 

retrocedate potrivit art. 1 alin. (6) 

din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 94/2000 pe durata 

pentru care proprietarul menţine 

afectaţiunea de interes public; 

c) terenul aferent clădirilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



restituite potrivit art. 1 alin. (5) 

din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 83/1999 pe durata 

pentru care proprietarul menţine 

afectaţiunea de interes public; 

d) terenurile utilizate 

pentru activităţi social-umanitare 

de către asociaţii, fundaţii şi culte; 

 

 

 

 

 

Alin (2) lit. d) se modifica si va avea 

urmatorul continut:  

d) terenurile apartinand intreprinderilor 

sociale. 

 


