
Sumar 

 Sistemul RO e-Transport rămâne obligatoriu de la 1 iulie 2022, dar aplicarea amenzilor pentru nerespectarea 
acestuia se amână la aplicare începând cu 1 octombrie 2022 (OUG 106/2022). 

 Procedura de utilizare și funcționare a sistemului RO e-Transport a fost aprobată, obligația de declarare în sistem 
se aplică transporturilor efectuate cu vehicule cu o masă maximă autorizată de minimum 3,5 tone, încărcate cu 
bunuri cu risc fiscal ridicat cu o masă brută totală mai mare de 500 kg sau o valoare totală mai mare de 10.000 de 
lei, aferente cel puțin unei relații comerciale care face obiectul transportului. (Ordin 1190/2022) 

 Este modificat regimul de prescriere a amenzilor fiscale, fiind stabilită o excepție de la regula generală de prescri-
ere de 6 luni. Astfel, inspectorii fiscali vor putea aplica amenzile prevăzute de Codul de procedură fiscală până la 
5 ani de la data săvârșirii faptei (OUG 102/2022). 

 Mecanismul restructurării financiare este extins și pentru anul 2021, anterior acesta fiind aplicabil pentru obliga-
țiile bugetare restante la 31 decembrie 2020. De asemenea, mecanismul taxării inverse la TVA pentru operațiuni 
interne este prelungit până la 31 decembrie 2026 (OUG 85/2022). 

 Modificări privind biletele de valoare: valoarea maximă a unui tichet de masă devine 30 lei/zi, se introduce o ex-
cepție de la limitarea acordării tichetelor cadou doar salariaților, iar voucherele de vacanță pot fi utilizate și pen-
tru plata taberelor școlare (L187/2022). 

 Au fost transpuse dispozițiile Regulamentului (UE) 2019/1157, fiind modificate forma și conținutul certificatului 
de înregistrare și ale cărții de rezidență permanentă care se eliberează cetățenilor statelor membre ale UE, SEE și 

Cele mai importante știri: 

 RO e-Transport este obligatoriu de la 1 iulie, dar 

sancțiunile sunt suspendate până la 1 octombrie.  

 Valoarea tichetelor de masă a fost mărită la 30 lei/

zi 

 Restructurarea financiară a fost extinsă și 

cuprinde obligațiile bugetare restante la 31 

decembrie 2020 

 Taxarea inversă la cereale și la restul operațiunilor 

interne a fost prelungită până la 31 decembrie 

2026 

 Amnistia fiscală pentru acordarea tichetelor cadou 

în scopuri de marketing urmează să fie publicată 

 Importante modificări fiscale sunt luate în discuție 

pentru perioada imediat următoare și pentru anul 

viitor 

 Următoarea întâlnire Tax Group va fi pe 13 iulie, 

nu uitați să vă înscrieți pe www.taxgroup.ro 
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Confederației Elvețiene, precum și ale cărții de rezidență și ale cărții de rezidență permanentă care se eliberează 
membrilor de familie ai acestora, cetățeni ai unor state terțe (HG743/2022). 

 Procedura și condițiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a expe-
ditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați a fost publicată (Ordin 1329/2022). 

 A fost actualizată declarația pe proprie răspundere folosită pentru aplicarea facilităților fiscale privind subvențio-
narea reducerii timpului de lucru (Ordin 964/2022). 

 Declarația informatică D208 privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimo-
niul personal a fost actualizată (Ordin 1081/2022). 

 Normele de aplicare a reglementărilor privind activitatea prestatorului casnic au fost publicate (HG 822/2022). 

 Declarațiile la Fondul pentru mediu nu se mai pot depune decât online (Ordin 1642/2022). 

 Procedura de comunicare între ANAF și contribuabili, prin intermediul SPV, a fost publicată (Ordin 1090/2022). 

 Proiecte: Amnistia fiscală pentru reîncadrarea tichetelor cadou a fost aprobată de Parlament și urmează să fie 
promulgată și publicată în Monitorul Oficial / Raportările contabile la 30 iunie 2022 / Modificări importante ce 
se au în vedere pentru Codul Fiscal. 

Ordonanță de urgență 106/2022 pentru susținerea acordării de reduceri ale prețurilor la 
benzină și motorină și pentru modificarea art. 18 din OUG 41/2022 pentru instituirea Siste-
mului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridi-
cat RO e-Transport și de abrogare a art. XXVIII din OUG 130/2021 privind unele măsuri fis-
cal bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor 
acte normative (MO 657/2022)   
Sumar 
Ordonanța introduce o schemă de compensare a prețurilor carburanților cu 0,50 lei/litru, schemă valabilă pentru 
comercializarea carburanților către clienți finali (persoane fizice și juridice), aplicabilă între 1 iulie și 30 septembrie 
2022.  

Ordonanța amână aplicarea sancțiunilor pentru 
sistemul RO e-Transport până la 1 octombrie 
2022, sistemul rămâne obligatoriu de la 1 iulie 2022. 

Detalii 
RO e-Transport 
Ordonanța introduce amânarea până la 1 octom-
brie 2022 a aplicării prevederilor cu privire la 
constatarea și sancționarea abaterilor de la ce-
rințele RO e-Transport. Precizăm că amenzile prevă-
zute pentru nerespectarea prevederilor sistemului RO e-
Transport sunt cuprinse între 5.000 și 100.000 de lei.  

Sistemul RO e-Transport devine obligatoriu pentru produsele cu risc fiscal ridicat de la 1 iulie 2022  

Autoritățile au refuzat amânarea aplicării sistemului, deși a fost intens solicitată de mediul economic și au preferat să 
introducă amânarea aplicării sancțiunilor contravenționale până la 1 octombrie 2022. 

ANAF a întârziat foarte mult publicarea Procedurii de utilizare și funcționare a sistemului RO e-Transport, aceasta 
fiind de mult timp în stadiu de proiect, cu toate că sistemul devine obligatoriu de la 1 iulie. Astfel, procedura de utili-
zare și funcționare a fost publicată în seara zilei de 30 iunie, după ora 22, cu aplicabilitate de la 1 iulie 2022.  

Pentru detalii privind produsele cu risc fiscal ridicat ce fac obiectul acestui sistem a se vedea Ordinul 802/2022 pre-
zentat în Newsletter-ul lunii mai 2022.  

Schemă compensare prețuri carburanți 
Ordonanța introduce o schemă de compensare a unei mici părți din prețul carburanților. Astfel,  în perioada 1 iulie – 
30 septembrie 2022, operatorii economici care comercializează benzină și motorină către clienții finali – persoane 
fizice și juridice care achiziționează carburanții pentru consumul propriu, și care acordă o reducere de preț de 0.5 lei/ 
litru, inclusiv TVA, la prețul de vânzare, beneficiază de la bugetul de stat de o compensare de 0.25 Lei/litru, inclusiv 
TVA, aferentă reducerii acordate.  

Ordinul 1190/2022 pentru aprobarea Procedurii de utilizare și funcționare a sistemului na-
tional privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport 
(MO 656/2022) 
Sumar 
Ordinul aprobă Procedura de utilizare și funcționare a sistemului național privind monitorizarea  transporturilor de 
bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport și categoriile de vehicule rutiere utilizate pentru transportul bunurilor cu 
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risc fiscal ridicat. Astfel sunt introduse criterii de eliminare a transporturilor considerate mici din punct de vedere 
cantitativ sau valoric. 

Detalii 
Categoriile de vehicule rutiere care fac obiectul monitorizării în sistemul RO e-Transport 
Sunt vehiculele care au o masă maximă autorizată de minimum 3,5 tone, încărcate cu bunuri cu risc fiscal ridicat cu o 
masă brută totală mai mare de 500 kg sau o valoare totală mai mare de 10.000 de lei, aferente cel puțin unei relații 
comerciale care face obiectul transportului. 

Aplicația informatică de gestiune a transporturilor cu risc fiscal ridicat, parte a Sistemului national RO e-Transport, 
este disponibilă în sistemul informatic Spațiul privat virtual (SPV).  

Pentru utilizarea sistemului informatic RO e-Transport, operatorii economici trebuie să fie înregistrați în Spațiul pri-
vat virtual (SPV), în nume propriu sau prin reprezentant legal, prin reprezentant desemnat ori prin împuternicit. 

Declararea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat în Sistemul RO e-Transport 
Categoriile de operațiuni de transport al bunurilor cu risc fiscal ridicat pe teritoriul național sunt cele prevăzute la 
art. 2 pct. 9 din OUG 41/2022, adică: 

 transportul bunurilor provenite din achiziții intracomunitare de la punctul rutier de trecere a frontierei la intra-
rea în România până la locul de descărcare situat pe teritoriul național; 

 transportul bunurilor care fac obiectul livrărilor intracomunitare de la locul de încărcare situat pe teritoriul 
național până la punctul rutier de trecere a frontierei la ieșirea din România; 

 transportul bunurilor provenite din import de la locul de import și până la locul de descărcare situat pe teritoriul 
național; 

 transportul bunurilor care fac obiectul exportului de la locul de încărcare situat pe teritoriul național până la bi-
roul vamal de export situat pe teritoriul național; 

 transportul bunurilor aparținând unor operatori economici diferiți între două locații situate pe teritoriul național 
de la locul de încărcare până la locul de descărcare; 

 transportul bunurilor aparținând aceluiași operator 
economic între două locații situate pe teritoriul națio-
nal de la locul de încărcare până la locul de descărcare; 

 transportul bunurilor care fac obiectul tranzacțiilor 
intracomunitare aflate în tranzit pe teritoriul Români-
ei, de la punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea 
în România până la locul de descărcare spre depozitare 
sau pentru formarea unui nou transport pe teritoriul 
național din una sau mai multe partide de bunuri; 

 transportul bunurilor care fac obiectul tranzacțiilor 
intracomunitare aflate în tranzit pe teritoriul României, de la locul de încărcare pe teritoriul național, după depo-
zitare sau formarea unui nou transport din una sau mai multe partide de bunuri, până la punctul rutier de trecere 
a frontierei la ieșirea din România; 

Din cele de mai sus observăm că obligația de raportare se referă la toate mișcările pe teritoriul național al bunurilor 
încadrate la risc fiscal ridicat, care sunt îndeplinesc condițiile enunțate mai sus. 

Pentru declararea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat, declarantul poate utiliza mijloacele de identificare 
electronică pentru accesarea SPV, pentru: 

a) interconectarea aplicației disponibile la nivelul emitentului cu Sistemul RO e-Transport, utilizând o serie de micro-
servicii expuse sub forma unui API (Application Programming Interface);  

b) utilizarea aplicației puse la dispoziție în mod gratuit de către Ministerul Finanțelor. 

Documentația tehnică pentru microserviciile și aplicația prevăzute mai sus este disponibilă la adresa web http://
etransport.mfinante.ro. 

În urma transmiterii datelor aferente unui transport de bunuri cu risc fiscal ridicat, Sistemul RO e-Transport atribuie 
automat un număr unic de identificare (UIT), utilizat ca referință în cadrul proceselor și operațiunilor specifice 
sistemului. 

Date declarate în Sistemul RO e-Transport 
În Sistemul RO e-Transport sunt înregistrate date referitoare la expeditor, beneficiar sau destinatar, denumirea, ca-
racteristicile, cantitățile și contravaloarea bunurilor transportate, locurile de încărcare și descărcare, detalii cu privire 
la mijlocul de transport utilizat și transportator, data declarată pentru începerea transportului, precum și codul UIT 
generat. 
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În cazul în care în cadrul unei relații comerciale sunt transportate atât bunuri cu risc fiscal ridicat, cât și alte bunuri, 
în Sistemul RO e-Transport vor fi declarate toate categoriile de bunuri transportate, pentru acestea sistemul urmând 
să genereze un singur cod UIT. 

În cazul unui transport în sistem grupaj, codurile UIT atribuite prin declararea datelor în Sistemul RO e-Transport 
vor fi preluate în mod corespunzător pe documentele de transport aferente fiecărei relații comerciale care include 
bunuri cu risc fiscal ridicat. 

Transmiterea datelor în Sistemul RO e-Transport 
Declararea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat se face prin transmiterea unui fișier XML. 

După transmiterea fișierului XML, Sistemul RO e-Transport efectuează, în mod automat, următoarele 

operațiuni:  

a) verificări și validări privind structura și sintaxa; 

b) verificări semantice. 

În situația în care nu sunt identificate erori, se aplică semnătura electronică a Ministerului Finanțelor, care atestă 
primirea declarației în Sistemul RO e-Transport. Exemplarul original al declarației se consideră fișierul de tip XML 
însoțit de semnătura electronică a Ministerului Finanțelor, care este pus la dispoziția declarantului sub forma unui 
fișier arhivă de tip zip.  

În situația în care sunt identificate erori, declarația nu se consideră transmisă în sistem, declarantul primind un fișier 
de tip XML ce conține erorile identificate, însoțit de semnătura electronică a Ministerului Finanțelor, sub forma unui 
fișier arhivă de tip zip. 

După efectuarea verificărilor automate, fișierele prevăzute mai sus vor fi disponibile în sistem pentru descărcare pe o 
perioadă de 60 de zile de la momentul generării, iar ulterior vor fi arhivate electronic în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare și eliberate la cerere. 

Notificarea părților implicate 
Prin intermediul Sistemului RO e-Transport se notifică informații către părțile implicate în transportul pe teritoriul 
național al bunurilor cu risc fiscal ridicat. 

Notificarea se face prin intermediul SPV, persoanelor din România altele decât declarantul, și conține următoarele 
date: declarantul, transportatorul, beneficiarul, data declarată pentru începerea transportului, numărul de înmatri-
culare al mijlocului de transport și codul UIT. 

Stabilirea contravalorii bunurilor nedeclarate ce urmează a fi confiscate 
Dacă cu ocazia constatării contravenției este prezentată factura de vânzare, contravaloarea bunurilor ce urmează a fi 
confiscate va fi egală cu valoarea bunurilor cu risc fiscal nedeclarate în Sistemul Ro e-Transport stabilită în factura de 
vânzare a respectivelor bunuri. 

Dacă cu ocazia constatării contravenției nu este prezentată factura de vânzare, contravaloarea bunurilor ce urmează a 
fi confiscate va fi egală cu valoarea bunurilor cu risc fiscal a precedentei achiziții de produse similare. 

În situația în care, cu ocazia constatării contravenției, nu este prezentată factura de vânzare și nu are achiziții de pro-
duse similare, contravaloarea bunurilor va fi determinată automat ca valoare medie a bunurilor cu risc fiscal ridicat 
declarate în săptămâna anterioară în Sistemul RO e-Transport pentru bunurile cu risc fiscal ridicat din aceeași cate-
gorie. 

Dacă nu sunt întrunite condițiile de mai sus, contravaloarea bunurilor ce urmează a fi confiscate va fi egală cu valoa-
rea la prețul pieței a bunurilor cu risc fiscal similare. Stabilirea contravalorii bunurilor nedeclarate ce urmează a fi 
confiscate se realizează în ordinea de mai sus. 

Precizări referitoare la transporturile bunurilor cu risc fiscal ridicat efectuate de către producătorii 
agricoli persoane fizice  
Transporturile bunurilor cu risc fiscal ridicat reprezentând produse agricole, efectuate de către producătorii agricoli 
persoane fizice de la locul de deținere la locul de comercializare, nu fac obiectul declarării în Sistemul RO e-
Transport. 

Ordonanță de urgență 102/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 pri-
vind Codul de procedură fiscală (MO 654/2022) 
Sumar 
Ordonanța transpune prevederile Directivei 2014/107/UE de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește 
schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal.  

Pe lângă aceste prevederi, Ordonanța include și modificări cu privire la prescrierea amenzilor fiscale. Astfel, este in-
trodusă o excepție de la regula generală de prescripție de 6 luni, amenzile fiscale urmând să se prescrie după 5 ani de 
la data săvârșirii faptei. 
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Detalii 
Modificarea adusă regimului de prescriere a amenzilor fiscale vine pe fondul unor decizii date de instanțele din Ro-
mânia prin care s-a stabilit că neîndeplinirea obligației de declarare și plată a unui impozit se prescrie în 6 luni de la 
termenul-limită, fiind vorba de o contravenție instantanee, astfel că, după expirarea celor 6 luni, amenda nu se mai 
poate aplica. Inspectorii fiscali considerau aceste fapte ca fiind de natură continuă și aplicau amenzi mult după cele 6 
luni de prescriere. 

Prin noua modificare, legiuitorul stabilește o excepție de la regula generală de prescriere a amenzilor contravenționa-
le, inspectorii fiscali vor putea aplica amenzile prevăzute de Codul de procedură fiscală până la 5 ani de la data săvâr-
șirii faptei.  

Ordonanță de urgență 85/2022 privind modificarea și completarea unor acte normative din 
domeniul fiscal și vamal (MO 594/2022) 
Sumar 
Ordonanța extinde aplicarea mecanismului restructurării obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2021 
(anterior 31 decembrie 2020). 

De asemenea, este prelungită aplicarea măsurilor de simplificare în domeniul TVA (taxarea inversă la anumite opera-
țiuni interne) prevăzute la art. 331 Cod Fiscal până la 31 decembrie 2026. 

Detalii 
Restructurarea obligațiilor bugetare 
Este extinsă aplicarea mecanismului restructurării obligațiilor 
bugetare prevăzut de OG 6/2019. Astfel, pot fi restructurate 
obligațiile bugetare principale restante la data de 31 decem-
brie 2021 (anterior 31 decembrie 2020) și neachitate până la 
data emiterii certificatului de atestare fiscală, precum și obli-
gațiile bugetare accesorii. 

Sunt considerate obligații bugetare principale restante la data 
de 31 decembrie 2021 și obligațiile bugetare declarate de debi-
tor sau stabilite de organul fiscal competent prin decizie după 
data de 1 ianuarie 2022, aferente perioadelor fiscale până la 
data de 31 decembrie 2021.  

Mecanismul de restructurare este aplicabil și obligațiilor bu-
getare principale și accesorii stabilite de alte organe decât organele fiscale, precum și amenzile de orice fel, transmise 
spre recuperare organelor fiscale centrale după data de 1 ianuarie 2022 până la data eliberării certificatului de atesta-
re fiscală. Fac obiectul restructurării și obligațiile existente în evidența organului fiscal local. 

Nu poate fi aplicată restructurarea obligațiilor bugetare restante în cazul celor care au făcut obiectul unei restructu-
rări pentru care planul de restructurare a eșuat. 

Termenul de depunere a notificării privind intenția de restructurare a obligațiilor bugetare se prelungește până la 31 
ianuarie 2023 (anterior 31 decembrie 2022), iar termenul de depunere al solicitării de restructurare se prelungește 
până la 31 iulie 2023 (anterior 31 iulie 2022), sub sancțiunea decăderii.  

Solicitările aflate în curs la 17 iunie 2022 se vor soluționa potrivit legislației în vigoare la data depunerii solicitării, 
sau debitorii pot opta pentru refacerea planului de restructurare și includerea obligațiilor bugetare restante la 31 de-
cembrie 2021, iar organul fiscal va emite un nou certificat de atestare fiscală, care cuprinde obligațiile bugetare res-
tante la  31 decembrie 2021 și neachitate la data emiterii acestuia. 

Pentru debitorii care depun notificarea privind intenția de restructurare a obligațiilor bugetare după 17 iunie 2022, 
dar nu depun solicitarea de restructurare a obligațiilor bugetare în termen de șase luni de la data depunerii notifică-
rii, începe sau continuă, după caz, executarea silită. Depunerea unei noi notificări în perioada de șase luni sau după 
expirarea acestui termen nu mai produce efecte. În situația în care solicitarea de restructurare este depusă după înce-
perea executării silite, aceasta se suspendă de la data depunerii solicitării de restructurare. 

Prelungirea aplicării măsurilor de simplificare la TVA (taxare inversă pentru operațiuni interne) 
Este prelungită aplicarea măsurilor de simplificare în domeniul TVA (taxarea inversă la anumite operațiuni interne) 
prevăzute la art. 331 Cod Fiscal. 

Operațiunile pentru care se aplică mecanismul taxării inverse sunt: 

 livrarea de cereale și plante tehnice, inclusiv semințe oleaginoase și sfeclă de zahăr, care nu sunt, în principiu, 
destinate ca atare consumatorilor finali; 

 transferul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră transferabile; 

 transferul de certificate verzi; 

 livrarea de energie electrică către un comerciant persoană impozabilă stabilit în România; 
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 livrarea de gaze naturale către un comerciant persoană impozabilă stabilit în România; 

 furnizările de telefoane mobile (dispozitive fabricate sau adaptate pentru utilizarea în conexiune cu o rețea auto-
rizată și care funcționează pe anumite frecvențe, fie că au sau nu vreo altă utilizare); 

 furnizările de dispozitive cu circuite integrate, cum ar fi microprocesoare și unități centrale de procesare, înainte 
de integrarea lor în produse destinate utilizatorului final; 

 furnizările de console de jocuri, tablete PC și laptopuri. 

Aplicarea acestui regim a fost inițial prevăzută până la 30 iunie 2022, dar prin Directiva UE 890/2022 s-a prelungit 
posibilitatea aplicării regimului până la 31 decembrie 2026. Astfel, OUG 85/2022 extinde aplicarea regimului taxării 
inverse până la 31 decembrie 2026. 

Reamintim că taxarea inversă se aplică doar la operațiunile între persoane înregistrate în scopuri de TVA în Româ-
nia, pentru operațiuni interne, aplicarea sa fiind obligatorie. Pentru ultimele trei tipuri de operațiuni de mai sus exis-
tă o condiție suplimentară, taxarea inversă fiind aplicabilă doar dacă valoarea bunurilor (exclusiv TVA), înscrise într-
o factură, este de cel puțin 22.500 de lei. 

Pe facturile emise pentru livrările de bunuri și prestările de servicii ce li se aplică acest regim furnizorii sau prestato-
rii nu înscriu taxa colectată aferentă. Beneficiarii sunt cei care determină TVA, taxa fiind evidențiată în decont ca taxă 
deductibilă și colectată. 

Scopul măsurilor de simplificare (taxării inverse) în operațiunile interne este de a preveni fraudele de TVA. 

Legea 187/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 165/2018 privind acordarea 
biletelor de valoare (MO 613/2022) 
Sumar 
Legea mărește valoarea maximă a unui tichet de masă la 30 lei/zi începând cu 1 iulie 2022. Este introdusă o nouă 
excepție pentru acordarea tichetelor cadou, iar voucherele de vacanță se pot folosi și pentru plata taberelor școlare. 

Detalii 
Legea aduce modificări reglementărilor privind biletele de valoare.  

Tichetele de masă 
Valoarea maximă a unui tichet de masă se majorează de la 1 iulie 2022 de la 20,17 lei la 30 lei/zi. Noul plafon este 
aplicabil până la 31 martie 2023. Aplicarea plafonului maxim nu este obligatoriu pentru angajatori.  

Angajatorii pot acorda suplimentar, în luna iulie 2022, tichete de masă având valoarea corespunzătoare diferenței 
dintre valoarea stabilită de până la 30 lei/tichet de masă/zi, și valoarea acordată în luna iunie 2022 corespunzător 
zilelor lucrate în această lună.  

Reamintim că tichetele de masă se impozitează doar cu impozitul pe venit (10%), iar un proiect de lege aflat în curs 
propune scutirea de la impozitarea acestora. Vă vom ține la curent asupra eventualelor schimbări. 

Tichetele cadou 
Se introduce o excepție de la interdicția de a acorda tichete cadou altor categorii de beneficiari decât angajaților pro-
prii. Astfel, organizațiile sindicale legal constituite pot acorda din fonduri proprii, ocazional, tichete cadou membrilor 
proprii care nu au calitatea de angajați ai organizației sindicale. Frecvența acordării tichetelor cadou și valoarea lor se 
stabilesc de către conducerea organizației sindicale. Prevederile referitoare la achiziționarea și emiterea tichetelor 
cadou se aplică în mod corespunzător. 

Iată că nici nu a trecut mult de la încercarea de uniformizare a acordării tichetelor cadou și avem o nouă excepție și 
evident noi dezbateri și interpretări. Spre exemplu, ce se întâmplă cu tichetele cadou acordate membrilor de sindicat 
care nu sunt salariați ai acelui sindicat. Cum până acum aveam limitarea acordării tichetelor cadou salariaților pro-
prii, ce se întâmplă cu impozitarea tichetelor în cazul acestor excepții, cine declară și plătește impozitul pe venit, din 
ce se reține acest impozit? 

Voucherele de vacanță 
Este extinsă sfera de aplicare a voucherelor de vacanță, acestea putând fi utilizate și pentru acoperirea cheltuielilor cu 
taberele școlare, naționale sau tematice, organizate pe teritoriul României, la care participă copilul titularului. Proce-
dura privind plata taberelor se va stabili prin ordin comun al ministrului educației și al ministrului finanțelor. 

Hotărârea 743/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind docu-
mentele de ședere eliberate cetățenilor Uniunii Europene și membrilor de familie ai acesto-
ra, precum și în domeniul străinilor (MO 555/2022) 
Sumar 
Hotărârea transpune în legislația locală dispozițiile Regulamentului (UE) 2019/1157 privind consolidarea securității 
cărților de identitate ale cetățenilor Uniunii și a documentelor de ședere eliberate cetățenilor Uniunii și membrilor de 
familie ai acestora care își exercită dreptul la liberă circulație. 
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Detalii 
Hotărârea aprobă forma și conținutul certificatului de înregistrare și ale cărții de rezidență permanentă care se elibe-
rează cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și cetățenilor Confederației 
Elvețiene, precum și ale cărții de rezidență și ale cărții de rezidență permanentă care se eliberează membrilor de fa-
milie ai acestora, cetățeni ai unor state terțe. 

Membrii de familie care nu sunt cetățeni ai Uniunii Europene, care își exercită dreptul de rezidență în România, po-
sesori ai unor cărți de rezidență obținute anterior intrării în vigoare a Regulamentului (UE) 2019/1.157, sunt obligați 
să se prezinte la formațiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări în vederea preschimbării acesto-
ra, până la data de 3 august 2023, în situația în care valabilitatea documentelor deținute depășește această dată.  

În funcție de opțiunea solicitanților, cărțile de rezidență și cărțile de rezidență permanentă pot fi expediate de către 
Inspectoratul General pentru Imigrări, prin servicii de curierat, la domiciliul sau la reședința din România a titulari-
lor, cu suportarea de către aceștia a cheltuielilor de expediție. 

Ordinul 1329/2022 privind procedura și condițiile în care se realizează autorizarea antre-
pozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatori-
lor autorizați (MO 559/2022) 
Sumar 
Ordinul aprobă Procedura și condițiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregis-
trați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați. 

Detalii 
Autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autori-
zați se realizează de către direcția regională vamală în a cărei rază de competență își are sediul solicitantul. Prin ex-
cepție, în cazul marilor contribuabili, autorizarea se realizează de către Direcția Regională Vamală București. 

Ordinul 964/2022 pentru aprobarea modelului declarației pe propria răspundere prevăzu-
te la art. 31 alin. (3) din OUG 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și an-
gajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusu-
lui SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă (MO 
596/2022) 
Ordinul aprobă modelul declarației pe proprie răspundere folosită pentru aplicarea facilităților fiscale privind sub-
venționarea reducerii timpului de lucru, facilități ce au fost prelungite până la 31 decembrie 2022 de către OUG 
73/2022 – a se vedea mai multe detalii în Newsletter-ul lunii mai 2022. 

Ordinul 1081/2022 pentru modificarea modelului, conținutului și instrucțiunilor de com-
pletare ale formularului 208 ''Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din 
transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal'', aprobat prin Ordinul mi-
nistrului finanțelor publice și al ministrului justiției nr. 1.022/2.562/2016 privind aproba-
rea procedurilor de stabilire, plată și rectificare a impozitului pe veniturile din transferul 
proprietăților imobiliare din patrimoniul personal și a modelului și conținutului unor for-
mulare utilizate în administrarea impozitului pe venit (MO 591/2022) 
Sumar 
Ordinul actualizează declarația informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare 
din patrimoniul personal (formular D208).  

Detalii 
Formularul D208 se utilizează de către notarii publici pentru declararea informațiilor privind tranzacțiile cu  proprie-
tăți imobiliare din patrimoniul personal prin procedură notarială, încheiate începând cu semestrul 1 al anului 2022.  

Declarația se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță (SPV).  

Hotărârea 822/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
Legii nr. 111/2022 privind reglementarea activității prestatorului casnic (MO 631/2022) 
Hotărârea aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii 111/2022 privind reglementarea activității 
prestatorului casnic. Acestea intră în vigoare la 1 ianuarie 2024. 

Despre reglementarea activității prestatorului casnic puteți citi detalii în ediția din luna mai a Newsletter-ului.  

Ordinul 1642/2022 privind modificarea și completarea Ordinului viceprim-ministrului, mi-
nistrul mediului, nr. 572/2019 pentru depunerea declarațiilor privind obligațiile la Fondul 
pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanță (MO 626/2022) 
Sumar 
Ordinul aduce modificări și completări legislației cu privire la depunerea declarațiilor privind obligațiile la Fondul 
pentru mediu.  



Miercuri 13 iulie, ora 10, următoarea întâlnire Tax Group 
Printre temele în discuție se numără: 

 Schimbările majore în legislația fiscală ce se au în vedere pentru perioada următoare 

 Update RO e-Transport și RO e-Factura  

 Alte noutăți fiscale și proiecte aflate în dezbatere. 

Agenda este în curs de definitivare și se va anunța pe platforma Tax Group. Vă asigurăm că întâlnirea va fi interesantă 
și va acoperi subiectele de actualitate și interes.  

Ce este Tax Group? 
Tax Group este o comunitate de profesioniști în fiscalitate și contabilitate la care vă invităm să aderați. 

Din acest grup fac parte experții din cadrul echipei noastre, experți pe diverse arii din zona de fiscalitate și contabilitate 
și alți membrii care se alătură acestei comunități de profesioniști. Aveți acces la un grup de experți de la care puteți afla 
cele mai avizate sfaturi.  

De ce Tax Group? 
Pentru că dorim să stabilim si sa consolidam o legătură cât mai apropiată cu voi, profesioniștii. Ne dorim să dezbatem 
lunar cele mai recente informații de natură fiscală sau contabilă. Pentru că știm că vă este mult mai ușor să asistați la o 
prezentare, să ascultați niște profesioniști, decât să parcurgeți multe materiale scrise, legi, bloguri, articole și alte surse 
diverse. Pentru că vrem să formăm o comunitate la care să simțiți că aparțineți. 

Pentru că vă ajută să aveți un profesionist alături. 

Care este tematica întâlnirilor? 
Întâlnirile Tax Group se vor axa pe următoarele teme: 

 Sinteza principalelor noutăți fiscale și contabile apărute în ultima lună, însoțite de analize și comentarii 

 Discuții asupra principalelor termene ale perioadei, reamintiri ale unor aspecte fiscale și contabile de interes pen-
tru perioada respectivă 

 Informații din surse atât oficiale, cât și neoficiale, proiecte de acte normative, inspecții fiscale, spete și comentarii 
diverse.  

De câte ori se întâlnește grupul?  
Au loc întâlniri lunare, online, care pot dura între 1,5-2,5 ore  

Cum pot să ader la Tax Group? 
Foarte simplu, accesați site-ul dedicat www.taxgroup.ro 

Cât costă accesul la Tax Group? 
Accesul la Tax Group este sub două forme: 

 Accesul ad-hoc, doar atunci când alegeți să participați 

 Accesul sub forma unui abonament, atunci când participați la fiecare întâlnire lunară. 

În calitate de membru și abonat al Tax Group aveti asigurate și reduceri la alte prezentări sau evenimente pe care le 
vom organiza ulterior. 

Pentru mai multe informații sau contractarea unui abonament vă rugăm să accesați: www.taxgroup.ro 
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Detalii 
Începând cu 1 iulie 2022 declarațiile la Fondul pentru mediu nu se vor mai putea depune decât prin mijloace de tran-
smitere la distanță (online). Depunerea pe format fizic, tipărit, nu mai este acceptată.  

Pentru a obține un cont de acces în aplicația de depunere online a declarațiilor de mediu este nevoie de o solicitare 
transmisă online.  

Din aplicație se poate solicita emiterea certificatului de atestare fiscală privind obligațiile la Fondul pentru mediu (în 
formă electronică). Documentul va fi semnat electronic de AFM și va fi disponibil în aplicație pentru vizualizare și 
descărcare. 

Declarația privind obligațiile la Fondul pentru mediu rectificativă se depune în format electronic, prin intermediul 
serviciului «Depunere declarații online», numai însoțită de documente justificative din care să rezulte corectitudinea 
datelor înscrise în declarația rectificativă. Documentele justificative, semnate cu semnătură electronică calificată de 
către persoana autorizată, vor fi încărcate în platforma serviciului «Depunere declarații online» odată cu declarația 
privind obligațiile la Fondul pentru mediu rectificativă. 

Ordinul 1090/2022 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice 
de transmitere la distanță între organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juri-
dice și alte entități fără personalitate juridică (MO 585/2022) 
Sumar 
Ordinul aprobă procedura de comunicare prin intermediul spațiului privat virtual („SPV”) între organul fiscal central 
și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică. 

Detalii 
Procedura de comunicare se referă la: 

a) mijloacele de identificare electronică a persoanelor fizice, persoanelor juridice și altor entități fără personalita-
te juridică în mediul electronic; 

b) comunicarea informațiilor și înscrisurilor prin serviciul "Spațiul privat virtual"; 
c) comunicarea informațiilor și înscrisurilor, după caz, prin serviciile "Buletinul informativ", "Programare online" 

și "Formularul de contact"; 
d) condiții de comunicare prin serviciile prevăzute la lit. b) și c). 

Procedura conține ca anexe lista documentelor ce pot fi comunicate prin SPV pentru fiecare categorie de contribua-
bil, atât cele emise de Ministerul Finanțelor/ANAF și comunicate contribuabilului, cât și cele emise de contribuabil și 
comunicate organelor fiscale. 

Proiecte de lege aprobate sau aflate în discuție, nepublicate până la închiderea ediției New-
sletter-ului (30 iunie 2022) 

Amnistia fiscală pentru reîncadrarea tichetelor cadou 
O nouă amnistie fiscală ce era așteptată a trecut de Parlament și urmează să fie promulgată de Președinte și publicată 
în Monitorul Oficial.  

Legea anulează diferențele de obligații fiscale principale, precum și obligațiile fiscale accesorii aferente acestora, sta-
bilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă și comunicată contribuabilului, ca urmare a reîncadrării din 
categoria veniturilor din alte surse în categoria veniturilor din salarii și asimilate salariilor a veniturilor din tiche-
te cadou obținute de către persoanele fizice de la alte persoane decât angajatorii, pentru perioadele fiscale de până 
la 31 decembrie 2020 inclusiv, și neachitate până la data intrării în vigoare a legii.  

Anularea se aplică inclusiv în situația în care tichetele cadou au fost acordate de către plătitorul de venit către angaja-
torul persoanelor fizice pentru a le distribui angajaților acestora în numele plătitorului de venit. 

Amnistia se va aplica atât pentru deciziile de impunere deja emise, indiferent dacă sumele stabilite în acestea au fost 
sau nu achitate, cât și prin faptul că inspectorii ANAF nu vor putea reîncadra acordarea tichetelor cadou efectuată 
până la 31 decembrie 2020. 

În termen de 30 zile de la publicarea legii ANAF trebuie să emită procedura de aplicare a acesteia.  

Nu uitați că această lege nu este încă publicată. Vă ținem la curent cu evoluția acesteia! 

Depunerea raportărilor semestriale  
Conform unui ordin aflat în dezbatere, raportările contabile semestriale (la 30 iunie 2022) se vor depune online până 
la 16 august 2022. 

Ca și anul trecut, obligația de a depune raportări contabile semestriale se aplică numai contribuabililor ce au avut în 
2021 o cifră de afaceri de peste 1 milion de euro. 

Modificări importante ce se au în vedere pentru Codul Fiscal 
În această perioadă au loc dezbateri politice privind modificări legislative importante ce se vor aduce Codului Fiscal 
cu aplicare imediată sau din 2023. 
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Printre propunerile avute în vedere sunt: 

 Regimul microîntreprinderilor – modificarea condițiilor și practic restrângerea aplicării regimului, astfel: 

 plafonul pentru regimul de impozitare a microîntreprinderilor ar urma să scadă de la 1 milion la 500 mii de 
euro 

 microîntreprinderile vor trebui să aibă cel puțin un salariat.  

 o persoană fizică va putea deține maximum 3 societăți încadrate ca microîntreprinderi.  

 TVA  

 se are în vedere creșterea cotei de TVA de la 5% la 9% pentru sectorul Horeca și de la 9% la 19% pentru bău-
turile carbogazoase ce conțin zahăr. 

 Impozitul pe dividende 

 Se are în vedere creșterea impozitului pe dividende de la 5% la 8%.  

 Impozitul pe venit și contribuții sociale 

 Facilitățile fiscale din construcții și sectorul agricol și alimentar ar urma să se aplice numai până la un plafon 
maxim de 10.000 lei (în loc de 30.000 lei în prezent). 

 Introducerea unor deduceri suplimentare la impozitul pe venit pentru veniturile mici, pentru tinerii până la 
26 ani sau pentru familiile cu copii. 

 Persoanele care obțin venituri dintr-un singur contract part-time vor plăti contribuții similare cu cele plătite 
în cazul salariului minim pe economie. Excepție de la această regulă vor face elevii și studenții de până la 26 
de ani, ucenicii, pensionarii din sistemul public, cei ce au mai multe contracte de muncă cu timp parțial sau 
întreg, iar valoarea veniturilor depășește valoarea salariului minim pe economie, și persoanele cu dizabili-
tăți. 

 Impozitul asupra veniturilor din tranzacțiile imobiliare efectuate de persoanele fizice ar urma să crească de 
la 1% la 3% în cazul imobilelor deținute de mai puțin de 3 ani, cota fiind 1% pentru imobilelor deținute peste 
3 ani. Vor fi exceptate locuințele moștenite. 

 Veniturile din activități independente (PFA) – plafonul pentru impozitarea pe bază de norme de venit ar 
urma să scadă de la 100.000 euro la 25.000 de euro pe an. Depășirea plafonului implică impozitarea în sis-
tem real. 

 Taxe locale  

 impozitul pe clădiri – se va calcula unitar atât la persoanele fizice, cât și la persoanele juridice, cota de impo-
zitare fiind între 0,1 – 0,2% pentru clădiri rezidențiale și 1-1,3% pentru cladiri nerezidențiale. 

 Altele 

 Creșterea accizelor la țigări și alcool. 

 Creșterea semnificativă a impozitului pe jocurile de noroc (propunerea este de 40%). 

Reamintim că cele menționate mai sus sunt proiecte sau intenții ale factorilor politici și momentan nu sunt aplicabi-
le. Intenția noastră este de a vă ține la curent cu tendințele și intențiile modificărilor legislației fiscale. În momentul 
în care informațiile devin certe și sunt publicate în Monitorul Oficial, vă vom informa prin intermediul Newsletter-
ului Nowium și al celorlalte materiale publicate de Nowium.  

Nu uitați de Tax Group, o modalitate de a vă alătura profesioniștilor din zona fiscală și contabilă și de a fi tot timpul 
la curent cu toate evoluțiile din domeniu. Mai multe detalii pe www.taxgroup.ro 

INFO – Cursurile valutare de închidere ale lunii iunie 2022 
Cursurile valutare comunicate de BNR care sunt folosite la închiderea lunii iunie 2022 pentru evaluarea elementelor 
monetare de activ și de pasiv exprimate în valută (disponibilități bănești, creanțe, datorii), cât și pentru evaluarea 
creanțelor și datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute sunt: 

1 EUR = 4,9454 RON; 1 USD =  4,7424 RON; 1 CHF =  4,9466 RON; 1 GBP = 5,7525 RON  
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Indicatori sociali - 2022 

 

 

Impozite și contribuții 2022 

pentru activități dependente 

Angajator și beneficiar 

(pentru activități considerate dependente) 

(cota %) 

Angajat și prestator de 
activități 

dependente 

(cota %) 

Contribuția pentru asigurări sociale 
(pensie) 

 Nu se datorează pentru condiții normale 
de muncă 

 4% pentru condiții deosebite de muncă  

 8 % pentru condiții speciale de muncă  

25% (*) 

Contribuția la fondul de asigurări socia-
le de sănătate (calculată la venitul brut) 

Nu se datorează 10% (*) 

Impozitul pe venit   10% (*) 

Contribuția asiguratorie pentru muncă 
(CAM) 

2,25% (*)   

Fondul pentru neangajarea de persoane 
cu handicap (pentru angajatorii care au 
peste 50 salariați) 

4 x salarii minime pe economie 

la fiecare 100 de salariați 
  

Valoarea unui tichet de masă impozabil 
în sensul impozitului pe venit 

max. 30 lei (începând cu iulie 2022)   

Salariul minim pe economie (brut) 

de la 1 ianuarie 2022 

 2.550 lei 

 3.000 lei pentru angajații din domeniul 
construcțiilor 

 3.000 lei pentru angajații din agricultură 
și industria alimentară (de la 1 iunie 
2022) 

  

Diurnă (în țară) 

Pentru angajații instituțiilor publice 

Pentru angajații din sectorul privat 

  

 20 lei 

 50 lei 

  

(*) Dacă angajatorii din domeniul construcțiilor, din agricultură sau din industria alimentară au o cifră de afaceri de minim 
80% din activitățile definite de lege, se aplică facilitățile de mai jos pentru salariile brute cuprinse între 3.000 lei și 30.000 
lei: 

 angajatul nu datorează impozit pe venit și CASS 

 cota de CAS datorată de angajat este redusă la 21,25% 

 reducerea contribuției asiguratorii pentru muncă (CAM) datorată de angajator, de la 2,25% la 0,3375% (aplicabilă în 
momentul aprobării reducerii ca ajutor de stat) 



Nowium este soluția One-Stop-Shop de servicii integrate de contabilitate, fiscali-
tate, consultanță, juridic, salarizare și prețuri de transfer, fondată de o echipă de 
experți cu peste 20 de ani de experiență.  

 

Nowium reprezintă un nou concept de business ce își definește valorile în ambi-
ție, creativitate, calitate, excelență, încredere și responsabilitate. Suntem un 
brand nou, dar al unei vechi echipe, puternice, formată de-a lungul a peste 20 ani 
de activitate. Mulți dintre voi ne cunoașteți deja! 

 
De ce Nowium? Pentru că avem o echipă puternică de profesioniști, pentru că 
deținem expertiza necesară și un mix de competențe ce ne permit abordarea celor 
mai provocatoare solicitări din partea clienților noștri. În plus, cunoaștem foarte 
bine ce așteaptă fiecare client de la noi. Știm astfel să ne adaptăm fiecărui tip de 
client și să îi livrăm mai mult decât se așteaptă de la un profesionist în domeniu. 

Nowium  
Str. Uruguay 11, Sector 1   
011443 - București 
România 

 

Telefon: + 40 (0) 374 926 000  

E-mail:  office@nowium.com 

           taxgroup@taxgroup.ro 

Web:      www.nowium.com 

      www.taxgroup.ro 

Informațiile de mai sus sunt un rezumat al informațiilor recent publicate și nu au scopul de a oferi sfaturi într-o anumită privință. Nowium 
Tax & Finance își declină orice responsabilitate față de orice persoană cu privire la orice fapt rezultat în urma utilizării informațiilor conți-

nute în aceste publicații. 
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