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Urmare adresei dvs. nr . 58079/22.10.2012, inregistrata la Ministerul 
Finantelor Publice cu nr. 417344/2012, va comunicam urmatoarele: 

Cadrul legal: 
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

Prezentarea situatiei de fapt: 
Se solicita precizari privind tratamentul fiscal aplicabil discountului 

obtinut de persoana fizica pentru ambalajele predate agentilor economice 
cu activitati de comercializare a marfurilor alimentare in spatiul carora vor fi 
instalate „automate" pentru colectarea ambalajelor. 

Tratamentul fiscal aplicabil: 
Avand in vedere informatiile furnizate in adresa, consideram ca 

asupra valorii voucherului primit de catre clientul persoana fizica pentru 
ambalajele predate agentilor economice - reciclatori ai materialelor din 
deseuri de ambalaje recuperate prin „automate" pentru colectarea 
ambalajelor, instalate in spatiul agentilor economici cu activitati de 
comercializare a marfurilor alimentare se poate aplica tratamentul fiscal 
prevazut la Cap. IX "Venituri din alte surse" din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificarile §i completarile ulterioare. 

Potrivit prevederilor art. 78 alin. (1) lit. f) din Codul fiscal, in categoria 
venituri din alte surse se includ i venituri obtinute din valorificarea 
prin centrele de colectare a de§eurilor de metal, hartie, sticla altele 
asemenea. Nu sunt impozabile veniturile realizate din valorificarea 
bunurilor mobile prin centrele de colectare, in vederea dezmembrarii, care 
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fac obiectul Programelor nationale finantate din bugetul de stat sa:: d.n aite 

fonduri publice, in conformitate cu prevederile art. 42 lit. a^1 	lit g) 
Modalitatea de calcul al impozitului si termenul de plata sunt 

prevazute la art. 79 din Codul fiscal. Impozitul pe venit se calculeaza prin 
retinere la sursa la momentul platii veniturilor de catre platitorii de venituri. 
prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului brut. 

Impozitul calculat si retinut reprezinta impozit final. 
Impozitul astfel retinut se vireaza la bugetul de stat pans la data de 25 

inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut. 

In ceea ce priveste tratamentul fiscal aplicabil sumei reprezentand 
valoarea discountului obtinut de catre client la achizitionarea de bunuri ca 
urmare a utilizarii voucherului, apreciem ca aceasta nu este impozabila 
intrucat voucherul in baza caruia a fost acordat discountul a fost impozitat 
prin retinere la sursa. 

Cu stima, 

www.mfinante.ro  
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