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Impactul
aplicarii ORD MFP=ANAF nr.223/2011 privind procedura de predare-primire a informaţiilor
şi/sau a documentelor privind creanţele fiscale ale sediilor secundare înregistrate fiscal ca
plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor, asupra incasarilor la bugetele locale din
cotele din impozitul pe venit.
Ordinul MFP-ANAF nr. 232/ 2011, privind procedura de predare-primire a informaţiilor
şi/sau a documentelor privind creanţele fiscale ale sediilor secundare înregistrate fiscal ca
plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor,a determinat aplicarea eronata a
prevedrilor legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu impact asupra incasarii
sumelor din cota din impozitul pe venit ce revin autoritatilor publice locale , astfel;
-In baza prevederilor art 32 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale,
din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unităţi administrativteritoriale se alocă lunar, o cotă de 44% la bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi
municipiilor pe al căror teritoriu îşi desfăşoară activitatea plătitorii de impozite, o cotă de
12% la bugetul local al judeţului şi o cotă de 21% într-un cont distinct, deschis pe seama
direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, la trezoreria municipiului reşedinţă de
judet, pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi al
judeţului.
-Conform art. 32 pct 7 orice persoană juridica sau fizica platitoare de impozit pe
venit care are sedii secundare sau puncte de lucru in alte localitati decat sediul principal,
are obligatia de a declara si de a vira impozirul pe venit la unitatea administrativ teritoriala
pe teritoriul careia se afla aceste sedii secundare.
Urmarea aplicarii prevederilor art 1 , din Ordinul MFP-ANAF nr. 232 din 1 februarie 2011,
unitatile teritoriale de trezorerie ale MFP si toti platitorii de impozit pe venit, incepand cu
virarea sumelor din cotele din impozitul pe venit aferente lunii februarie 2011, sume care sau virat in primele 5 zile ale lunii martie 2011, nu au mai virat sumele conform art. 32.
pct. 7 din Legea 273/2006, respectiv la unitatile administrativ teritoriale unde au
punctele de lucru sau sediile secundare, ci au virat toate sumele din impozitul pe venit la
unitatile administrativ- teritoriale unde au sediul principal, ceea ce a determinat reducerea
sumelor incasate din aceasta sursa la unele unitati administrativ teritoriale cu 30-60%.
Aplicarea prevederilor acestui ordin a determinat reducerea sumelor din cotele din
impozitul pe venit si datorita faptului ca s-au recuperat debitele la alte venituri ale
statului (TVA, impozit profit, impozit dividente etc) din impozitul pe venit (care este
sursa a bugetelor locale in cote partajate pentru unitatile administrativ teritoriale) intrucat

debitele se sting asa cum prevede art. 115 pct. 2 lit. b din OG 92/2003 cu modificari si
completari.
Intr-o astfel de situatie prin consolidarea tuturor debitelor punctelor de lucru sau sediilor
secundare, la sediul principal, stingerea se face in ordinea vechimii creantelor indiferent de
natura acestora , sumele din impozitul pe venit ce revin unitatilor administrativ teritoriale,
conform cotelor stabilite prin legea 273/2006 privind finantele publice locale, nu se mai
vireaza la bugetele locale, ci la bugetul de stat compensand debitele de la alte surse ale
bugetului de stat, reducand veniturile ce revin autoritatilor locale.
Ordinul 232/2011 incalca prevederile art. 32 pct 7 din Legea nr 273/2011 privind
finantele publice locale, in sensul ca sumele din cotele din impozitul pe venit nu se
mai vireaza la unitatile de trezorerie unde are sediul punctul de lucru sau sediul
secundar, ci la unitatile de trezorerie unde este sediul principal.
Alaturat prezentam incasarile din cota de 12 % din impozitul pe venit ce revine bugetelor
judetelor, virate de unitatile de trezorerie pentru impozitul pe venit incasat in luna februarie ,
care dupa aplicarea Ordinului 232/2011, inregistreaza reduceri de pana la 60%,
situatie pe judete este conform anexei.
Consideram ca un ordin modifica o lege, ceea ce este contrar oricaror principii
juridice, sau prevederile Ordinului nr.232/2011 au fost intelese si aplicate eronat de
catre serviciile deconcentarte ale Ministerului Finantelor Publice.
Fata de cele prezentate si tinand cont ca veniturile bugetelor locale au fost reduse prin
reducerea cotelor din impozitul pe venit ce revin unitatilor administrativ –teritoriale, iar
competentele se descentralizeaza fara descentralizarea surselor de finantare , se impune
ca urgent sa se ia masurile ce se impun pentru virarea sumelor catre bugetele locale
conform prevederilor art 32.pct 7 din Legea nr. 273/ 2006 si modificarea Ordinului
MFP-ANAF nr. 232/ 2011, in sensul respectarii prevederilor legale sau anularea
acestui ordin.
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