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LEGE

pentru anularea unor obliga|ii fiscale

ParlamentuI Romaniei adopta prezenta lege.

Art. 1.

(1) Se anuleaza diferentele de obligatii fiscale principale, precum si obligatiile fiscale 
accesorii aferente acestora, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisa si 
comunicata contribuabilului, ca urmare a reincadrarii din categoria veniturilor din alte surse in 
categoria veniturilor din salarii si asimilate salariilor a veniturilor din tichete cadou obtinute 
de catre persoanele fizice de la alte persoane decat angajatorii, pentru perioadele fiscale de 
pana la 31 decembrie 2020 inclusiv, si neachitate pana la data intrarii in vigoare a prezentei 
legi. Anularea se aplica inclusiv in situatia in care tichetele cadou au fost acordate de catre 
platitorul de venit catre angajatorul persoanelor fizice pentru a le distribui angajatilor acestora 
in numele platitorului de venit.

(2) Organul fiscal nu reincadreaza in venituri din salarii si asimilate salariilor veniturile din 
tichete cadou obtinute de catre persoanele fizice de la alte persoane decat angajatorii acestora 
si incadrate in categoria veniturilor din alte surse si nu emite o decizie de impunere in legatura 
cu o astfel de reincadrare, pentru perioadele anterioare datei de 31 decembrie 2020 inclusiv.

(3) Diferentele de obligafii fiscale principale §i/sau obligatiile fiscale accesorii, stabilite de 
organul fiscal prin decizie de impunere emisa §i comunicata contribuabilului, ca urmare a 
reincadrarii sumelor prevazute la alin. (1), aferente perioadelor fiscale de pana la 31 
decembrie 2020 inclusiv, stinse prin orice modalitate prevazuta de art. 22 din Legea nr. 
207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, se 
restituie contribuabililor. Restituirea se face la cererea contribuabililor.

(4) Termenul de prescriptie a dreptului de a cere restituirea pentru sumele prevazute la alin. 
(3) incepe sa curga de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

(5) Anularea obligatiilor fiscale prevazute la alin. (1) se efectueaza din oficiu, de catre organul 
fiscal competent, prin emiterea unei decizii de anulare a obligatiilor fiscale care se comunica 
contribuabilului.

(6) in cazul in care, anterior intrarii in vigoare a prezentei legi, organul fiscal competent a 
emis, dar nu a comunicat decizia de impunere prin care a stabilit obligatii de natura celor 
prev^ute la alin. (1), acesta nu mai comunica decizia de impunere, iar obligatiile fiscale se 
scad din evidenta analitica pe platitor, pe baza de borderou de scadere.
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(7) Procedura de aplicare, precum §i modalitatile de restituire a sumelor prevazute de prezenta 
lege se aproba prin ordin al pre§edintelui Agenpei Naponale de Administrare Fiscala, care se 
emite in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art 75 §i ale 
art.76 alin (1) din Constitupa Romaniei, republicata.
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