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Ordinul 1021/2022 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru aplicarea 
titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală 
(MO 482/2022) 
Se aprobă Instrucțiunile pentru aplicarea titlului VIII „Soluționarea contestațiilor 
formulate împotriva actelor administrative fiscale” din Legea nr. 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală. 
Dintre acestea, menționăm principalele elemente: 
Forma și conținutul contestației: 
 poate formula contestație numai cel care consideră că a fost lezat în drepturile 

sale printr-un titlu de creanță sau printr-un alt act administrativ fiscal; 
 contestația se depune la organul fiscal emitent al titlului de creanță sau al altor 

acte administrative fiscale atacate; 
 în cazul în care contestația este formulată printr-un împuternicit, se va prezenta 

împuternicirea/mandatul-procura/împuternicirea avocațială; 
 în cazul în care contestatarul se află în procedură de insolvență/reorganizare/

faliment/lichidare și i-a fost ridicat dreptul la propria administrare, contestația 
va purta semnătura administratorului special/administratorului judiciar sau a 
lichidatorului, după caz, și va fi însoțită de actul prin care a fost numit; 

 în situația în care contestația nu îndeplinește cerințele care privesc depunerea 
împuternicirii/mandatului/procurii, precum și semnătura, structura de soluțio-
nare a contestațiilor va solicita contestatarului ca în termen de 5 zile de la co-
municare să îndeplinească aceste cerințe. În caz contrar, contestația va fi res-
pinsă, fără a se mai antama fondul cauzei. 

Instrucțiuni referitoare la termenul de depunere a contestației: 
 contestația se depune la organul fiscal emitent al titlului de creanță sau al actu-

lui administrativ fiscal contestat; 
 dosarul contestației va cuprinde: contestația, ce trebuie să poarte semnătura 

persoanei îndreptățite, împuternicirea avocațială/procură/mandat, actul prin 
care se desemnează administratorul special/administratorul judiciar/
lichidatorul, titlul de creanță sau actul administrativ fiscal atacat, în copie, și 
anexele acestuia, dovada comunicării titlului de creanță sau a actului adminis-
trativ fiscal atacat din care să reiasă data la care acesta a fost comunicat, copii 
ale documentelor ce au legătură cu cauza supusă soluționării, documentele de-
puse de contestatar, precum și oricare alte înscrisuri necesare soluționării cau-
zei; 

 în cazul în care contestația este depusă direct la structura de soluționare a con-
testațiilor, aceasta o va transmite organului emitent al actului atacat, în vederea 
constituirii dosarului contestației, a verificării condițiilor procedurale, precum 
și a întocmirii referatului cu propuneri de soluționare; 

 în condițiile în care din actele dosarului cauzei nu se poate verifica respectarea 
termenului de depunere a contestației, iar în urma demersurilor întreprinse nu 
se poate face dovada datei la care contestatarul a luat cunoștință de titlul de 
creanță sau actul administrativ fiscal atacat, inclusiv în situația în care comuni-
carea prin publicitate a fost viciată prin nerespectarea procedurii în materie, 
aceasta va fi considerată depusă în termenul legal; 



Pagina 2 

Newsletter 

 © 2022 APEX Team International 

 în situația depunerii prin poștă a contestației, organul emitent al titlului de creanță 
sau al actului administrativ fiscal atacat este obligat să anexeze la dosarul contestați-
ei plicul prin care a fost transmisă contestația. 

Reamintim prevederile din Codul de procedură fiscală referitoare la termenul de depune-
re: 
 contestația se depune în termen de 45 de zile de la data comunicării actului adminis-

trativ fiscal, sub sancțiunea decăderii; 
 dacă actul administrativ fiscal nu conține elementele: posibilitatea de a fi contestat, 

termenul de depunere a contestației și organul fiscal la care se depune contestația, 
atunci contestația poate fi depusă, în termen de 3 luni de la data comunicării actului 
administrativ fiscal, la organul fiscal emitent al actului administrativ atacat. 

Ordin 802/2022 privind stabilirea bunurilor cu risc fiscal ridicat transporta‐
te rutier care fac obiectul monitorizării prin Sistemul RO e‐Transport 
(MO430/2022) 
Prin acest act normativ este stabilita lista cu bunurile cu risc fiscal ridicat transportate 
rutier care fac obiectul monitorizării prin Sistemul RO e-Transport. Lista cuprinde: 
1. Legume, plante, rădăcini și tuberculi, alimentare, care se încadrează la codurile NC de 

la 0701 la 0714 inclusiv 
2. Fructe comestibile; coji de citrice sau de pepeni, care se încadrează la codurile NC de 

la 0801 la 0814 inclusiv 
3. Băuturi, lichide alcoolice și oțet**, care se încadrează la codurile NC de la 2201 la 

2208 inclusiv 
4. Sare; sulf; pământuri și pietre; ipsos, var și ciment, care se încadrează la codurile NC 

2505 și 2517 
5. Îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, tricotate sau croșetate, care se încadrea-

ză la codurile NC de la 6101 la 6117 inclusiv 
6. Îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, altele decât cele tricotate sau croșetate, 

care se încadrează la codurile NC de la 6201 la 6212 inclusiv și la codurile NC de la 
6214 la 6217 inclusiv 

7. Încălțăminte, ghetre și articole similare; părți ale acestor articole, care se încadrează 
la codurile NC de la 6401 la 6405 inclusiv 

8. Fontă, fier și oțel, care se încadrează la codurile NC 7213 și 7214 
Mai multe detalii legate de sistemul RO e-Transport găsiți în numărul precedent al buleti-
nului nostru informativ. 

Legea 139/2022 pentru aprobarea OUG  120/2021 privind administrarea, 
funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electroni‐
că RO e‐Factura și factura electronică în România, precum și pentru comple‐
tarea OG 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate a vehi‐
culului și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea introduce‐
rii pe piață, punerii la dispoziție pe piață, înmatriculării sau înregistrării în 
România, precum și supravegherea pieței pentru acestea (MO 490/2022) 
Prin această lege se introduce obligativitatea utilizării sistemului RO e-Factura și in rela-
ția B2G începând cu data de 1 iulie 2022. De asemenea, este introdusă noțiunea de sigiliu 
electronic al Ministerului Finanțelor, care înlocuiește semnătura electronică aplicată de 
către Ministerul Finanțelor. 
Legea stipulează și posibilitatea operatorilor economici înregistrați în Registrul RO e-
Factura care nu dispun de o aplicație de conversie de a utiliza aplicația informatică pusă 
la dispoziție de Ministerul Finanțelor.  

Ordonanță de urgență 67/2022 privind unele măsuri fiscale, precum și pen‐
tru modificarea și completarea art. 59 din Legea 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală (MO 494/2022) 
Având în vedere contextul actual al creșterii prețurilor la energie electrică, gaze naturale, 
combustibili și la produse alimentare, care conduce la scăderea nivelului de trai al per-
soanelor cu venituri la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, nu 
se datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii pentru o sumă de 200 de lei 

RO e‐Transport  
lista bunuri 
monitorizate  
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reprezentând venituri din salarii și asimilate salariilor în următoarele situații: 
a) angajatorii majorează voluntar, oricând în perioada 1 iunie-31 decembrie 2022 inclu-

siv, nivelul salariului de bază lunar brut cu suma de 200 de lei, respectiv de la 2.550 
de lei la 2.750 de lei, pentru salariații care desfășoară activitate în baza contractelor 
individuale de muncă, în executare la data de 1 iunie 2022, ce prevăd un nivel al sala-
riului de bază lunar brut la aceeași dată, fără a include sporuri și alte adaosuri, egal 
cu nivelul salariului minim brut pe tară garantat în plată stabilit prin HG 1.071/2021 
pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată; 

b) nivelul salariului de bază lunar brut stabilit potrivit contractului individual de muncă, 
fără a include sporuri și alte adaosuri, este de 2.750 de lei, în cazul persoanelor nou-
angajate în perioada 1 iunie-31 decembrie 2022 inclusiv. 

OBS.: Suma de 200 de lei prevăzută mai sus nu se ia în calcul pentru aplicarea deducerilor 
personale. 
Suma de 200 de lei se diminuează în funcție de: 
a) perioada din lună pentru care s-a acordat majorarea salarială; 
b) data de la care angajații noi sunt încadrați în muncă la un nivel al salariului majorat 
c) fracția din lună pentru care se determină veniturile din salarii și asimilate salariilor; 
d) data de la care încetează contractul individual de muncă. 
Neimpozitarea sumei de 200 de lei nu se aplică personalului salarizat potrivit Legii-cadru 
nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și 
completările ulterioare. 
Totodată, ordonanța introduce obligația furnizorul de servicii poștale de trimitere contra 
ramburs, sub rezerva respectării inviolabilității secretului corespondenței, să furnizeze 
lunar organului fiscal central informații referitoare la trimiterile poștale care au ca parti-
cularitate achitarea de către destinatar expeditorului, prin intermediul rețelei poștale, a 
contravalorii bunului care face obiectul trimiterii poștale înregistrate. 
Informațiile referitoare la trimiterile poștale se referă la: 
a) numărul de înregistrare și data trimiterii poștale; 
b) datele de identificare a expeditorului; 
c) numele și prenumele în cazul persoanelor fizice și denumirea în cazul persoanelor 

juridice destinatare; 
d) adresele de expediție, respectiv livrare; 
e) contravaloarea bunului livrat. 

Ordonanță de urgență 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acor‐
darea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc de 
deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă, suportate parțial din fon‐
duri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestu‐
ia (MO 468/2022) 
In contextul generat de pandemia COVID -19, de liberalizarea prețurilor la energie, de cri-
za războiului din Ucraina, pentru a evita riscul de deprivare materială severă, precum și 
riscul de sărăcire severă, prin această ordonanță se acordă, până la data de 31 decembrie 
2022, un sprijin material, denumit Sprijin pentru România, pentru anumite categorii de 
persoane vulnerabile, prin acordarea unor tichete sociale pe suport electronic, pentru 
achiziționarea de produse alimentare și/sau pentru asigurarea de mese calde. 
Sprijinul material acordat pe baza tichetului social pe suport electronic are o valoare no-
minală de 250 lei și se acordă o dată la două luni categoriilor de beneficiari prevăzute de 
art. 3 alin. (1) OUG 63/2022. Sumele acordate pot fi utilizate în termen de 12 luni de la 
data fiecărei alimentări. 

Legea 135/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative (MO 
489) 
Legea introduce noi facilități fiscale, pentru angajații din sectorul agricol si industria ali-
mentară, aplicabile  începând cu veniturile aferente lunii iunie 2022. 
Astfel, până la data de 31 decembrie 2028, in anumite condiții, aceștia pot beneficia de: 
 scutire de impozit pe venit, în cotă de 10% 
 reducerea cotei contribuției de asigurări sociale cu 3,75 puncte procentuale, prin opți-

une asupra plății cotei de 3,75% datorate la fondul de pensii administrat privat,  as-

Facilitate de 
neimpozitare de  

200 lei 
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tfel cota fiind de 21,25% 
 exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, în cotă de 10% 
 cota contribuției asiguratorii pentru muncă se reduce la nivelul cotei care se face ve-

nit la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale constituit în baza Legii nr. 
200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata crean-
țelor salariale, adică de la 2,25% la 0,3375% 

Condițiile necesare pentru aplicarea facilităților:  
a) angajatorii care desfășoară pe teritoriul României activități în sectorul agricol și în 

industria alimentară definite de următoarele coduri CAEN: 
1. cod CAEN 01: Agricultură, vânătoare și servicii anexe 

• 011 - Cultivarea plantelor nepermanente; 
• 012 - Cultivarea plantelor din culturi permanente; 
• 013 - Cultivarea plantelor pentru înmulțire; 
• 014 - Creșterea animalelor; 
• 015 - Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animale-

lor); 
• 016 - Activități auxiliare agriculturii și activități după recoltare; 

2. cod CAEN 10: Industria alimentară; 
b) angajatorii realizează cifră de afaceri din activitățile menționate la lit. a) în limita a 

cel puțin 80% din cifra de afaceri totală. Pentru angajatorii nou-înființați cifra de 
afaceri se calculează cumulat de la data înregistrării, inclusiv luna în care se aplică 
scutirea, iar pentru angajatorii existenți la data de 1 iunie 2022 se consideră ca bază 
de calcul cifra de afaceri realizată cumulat de la începutul anului. Această cifră de 
afaceri se realizează pe bază de contract sau comandă și acoperă manoperă, materia-
le, utilaje, transport, echipamente, dotări, precum și alte activități auxiliare necesare 
activităților menționate la lit. a). Cifra de afaceri va cuprinde inclusiv producția reali-
zată și nefacturată. 

c) veniturile brute lunare din salarii și asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-
(3), realizate de persoanele fizice pentru care se aplică scutirea, sunt calculate la un 
salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 3.000 lei lunar. Scu-
tirea se aplică pentru sumele din venitul brut lunar de până la 30.000 lei, obținut din 
salarii și asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3), realizate de persoanele 
fizice. Partea din venitul brut lunar ce depășește 30.000 lei nu va beneficia de facili-
tăți fiscale. 

d) scutirea se aplică potrivit procedurii aprobate prin ordin al ministrului finanțelor. 
Totodată, prin derogare de la prevederile Codului muncii, până la 31 decembrie 2028, 
pentru sectorul agricol și în industria alimentară, salariul de bază minim brut pe țară ga-
rantat în plată va fi de minimum 3.000 lei lunar, fără a include indemnizațiile, sporurile 
și alte adaosuri, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună. 
De asemenea, este extinsă posibilitatea opțiunii asupra plății cotei de 3,75% datorate la 
fondul de pensii administrat privat și asupra sectorului de construcții. 

Ordinul președintelui ANAF 1000/2022 privind aprobarea procedurilor de 
anulare a obligațiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor art. I din Legea 
72/2022 pentru anularea unor obligații fiscale și pentru modificarea unor 
acte normative (MO 517/2022) 
Prin acest act normativ este implementată procedura privind întocmirea și transmiterea 
de către structura de inspecție fiscală a listei cu obligațiile fiscale ce pot face obiectul 
anulării prevăzute de art. I din Legea 72/2022 pentru anularea unor obligații fiscale și 
pentru modificarea unor acte normative, individualizate în decizii de impunere emise și 
comunicate contribuabilului în perioada cuprinsă între 1 iulie 2015 și 3 aprilie 2022.  
Reamintim că prin Legea 72/2022 au fost anulate diferențele de obligații fiscale principa-
le și/sau obligațiile fiscale accesorii, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere 
emisă și comunicată contribuabilului, ca urmare a calificării ulterioare de către organul 
fiscal a sumelor reprezentând indemnizații sau orice alte sume de aceeași natură, primite 
pe perioada delegării, detașării sau desfășurării activității pe teritoriul altei țări, de către 
angajați ai angajatorilor români care și-au desfășurat activitate pe teritoriul altei țări, 
aferente perioadelor fiscale cuprinse între 1 iulie 2015 și 3 aprilie 2022, și neachitate. 

Facilități pentru 
sectorul agricol      

si industria 
alimentară 
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Legea 128/2022 pentru modificarea și completarea OUG 193/2002 privind in‐
troducerea sistemelor moderne de plată (MO 456/2022) 
Prin această lege, promulgată prin decret prezidențial, este introdusă obligația operatori-
lor economici furnizori de servicii de utilitate publică, precum și a instituțiilor și autorită-
ților publice de a accepta încasări și prin intermediul cardurilor de debit, de credit sau 
preplătite, atât prin intermediul unui terminal POS, cât și prin aplicații care facilitează 
acceptarea plăților electronice. Obligația de a implementa sistemul electronic modern de 
plată la distanță intervine la 6 luni de la intrarea in vigoare a legii (i.e. 9 mai 2022). Sunt 
exceptate de la această obligație entitățile care au punctele de încasare amplasate în zone 
nedeservite de rețele de comunicații electronice. 
Totodată, persoanele juridice care desfășoară activități de comerț cu amănuntul și cu ridi-
cata, așa cum acestea sunt definite de OG 99/2000 privind comercializarea produselor și 
serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele 
care desfășoară activități de prestări de servicii, care realizează anual o cifră de afaceri 
mai mare de 50.000 euro în echivalent lei, au obligația să accepte ca mijloc de plată car-
durile de debit, de credit sau preplătite, prin intermediul unui terminal POS și/sau al altor 
soluții moderne de acceptare, inclusiv aplicații ce facilitează acceptarea plăților electroni-
ce. Obligația de acceptare a cardurilor de debit, de credit sau preplătite, prin intermediul 
unui terminal POS și/sau al altor soluții moderne de acceptare, se naște începând cu tri-
mestrul următor celui în care încasările din cursul anului respectiv au depășit pragul de 
50.000 euro. Cursul de schimb valutar pentru determinarea echivalentului în lei este cel 
comunicat de BNR în ultima zi a anului precedent. 
În cazul în care, timp de 2 ani consecutivi, pragul de mai sus nu a fost depășit, persoanele 
juridice respective nu mai au obligația de acceptare a cardurilor de debit, credit sau pre-
plătite, prin intermediul unui terminal POS și/sau al altor soluții moderne de acceptare. 

Ordinul  președintelui ANAF 776/2022 privind modificarea OPANAF 
3.845/2015 pentru aprobarea procedurilor de înregistrare/modificare a do‐
miciliului fiscal, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor 
formulare, precum și pentru modificarea altor acte normative (MO 477/2022) 
Acest act normativ modifică procedura de înregistrare/ modificare a domiciliului fiscal. 
Astfel: 
1. în cazul contribuabililor supuși înregistrării în registrul comerțului 

ο se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială urmează a se stabili domiciliul 
fiscal formularul 010 "Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/
Declarație de radiere pentru persoanele juridice, asocieri și alte entități fără perso-
nalitate juridică" în următoarele cazuri: 
• dacă se solicită înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal, de către persoanele 

juridice, cu excepția cazului în care acesta este stabilit la sediul social 
• dacă se solicită înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal, de către asocierile 

sau entitățile fără personalitate juridică; 
ο se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al per-

soanei fizice, stabilit potrivit dispozițiilor art. 31 alin. (1) lit. a) din Codul de proce-
dură fiscală, formularul 070 "Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de menți-
uni/Declarație de radiere pentru persoanele fizice care desfășoară activități econo-
mice în mod independent sau exercită profesii libere", în cazul în care înregistrarea/
modificarea domiciliului fiscal se solicită de către persoanele fizice care desfășoară 
activități economice în mod independent, autorizate potrivit OUG 44/2008 privind 
desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprin-
derile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări 
prin Legea 182/2016. 

2. în cazul contribuabililor care sunt supuși înregistrării la organele fiscale: 
ο se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială urmează a se stabili domiciliul 

fiscal formularul 010 "Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/
Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personali-
tate juridică", formularul 016 "Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de menți-
uni/Declarație de radiere pentru persoanele juridice străine care au locul de exerci-
tare a conducerii efective în România" sau formularul 040 "Declarație de înregistra-

Noua procedura de 
înregistrare a 

domiciliului fiscal 
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re fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru instituțiile publice", 
după caz, pentru următorii contribuabili: 
• persoanele juridice, asocierile și alte entități fără personalitate juridică; 
• persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în Ro-

mânia; 
• instituțiile publice. 

ο se depune formularul 070 "Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/
Declarație de radiere pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice 
în mod independent sau exercită profesii libere" de către persoanele fizice care des-
fășoară activități economice sau exercită profesii libere, reglementate de legi specia-
le, la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al persoanei 
fizice  

Ordonanță de urgență 66/2022 pentru completarea Legii 16/2017 privind de‐
tașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale (MO 
476/2022) 
Prin acest act normativ se urmărește reglementarea răspunderii contractantului la nivel 
național în ceea ce privește plata drepturilor salariale nete restante aferente salariului 
brut pe țară garantat în plată, datorate salariaților de către subcontractant, pentru res-
pectarea principiului nediscriminării și proporționalității în cadrul lanțurilor de subcon-
tractare privind libertatea de a presta servicii în România, în situația în care atât contrac-
tantul, cât și subcontractantul sunt stabiliți pe teritoriul României.  
1. În cadrul lanțurilor de subcontractare în care contractantul și subcontractantul sunt 

stabiliți pe teritoriul României, pentru activitățile prevăzute în anexa la ordonanță, 
contractantul căruia întreprinderea îi este subcontractant direct răspunde în solidar 
cu aceasta sau în locul său pentru drepturile salariale nete restante ale salariatului 
subcontractantului, aferente salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată 
și/sau contribuțiilor datorate unor fonduri sau instituții comune ale partenerilor soci-
ali. 

2. În situația în care subcontractantul direct nu își execută obligația de plată a salariului 
prevăzută în contractul individual de muncă, salariatul are dreptul să solicite contrac-
tantului plata doar pentru drepturile salariale nete restante aferente salariului de ba-
ză minim brut pe țară garantat în plată. 

3. Subcontractantul are obligația de a plăti salariatului diferența dintre suma primită de 
către acesta de la contractant și suma aferentă acoperirii integrale a drepturilor sala-
riale cuvenite, precum și obligația de a reține și plăti impozitul și contribuțiile sociale 
aferente drepturilor salariale. 

4. Răspunderea menționată la alin. (1) se limitează la drepturile salariale cuvenite sala-
riatului subcontractantului pentru activitatea prestată de acesta în temeiul relației 
contractuale dintre contractant și subcontractantul direct al acestuia. 

5. Subcontractantul are obligația de a plăti contractantului sumele achitate de acesta.  
6. Contractantul este exonerat de răspundere dacă face dovada că a achitat subcontrac-

tantului toate obligațiile contractuale scadente, aferente relației contractuale dintre 
aceștia. 

Ordinul 1108/2022 privind modificarea OMFP 105/2016 pentru aprobarea 
Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată și a accize‐
lor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 293 
alin. (1) lit. d) și art. 395 alin. (7) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, 
precum și a Procedurii privind autorizarea unor organisme pentru a importa 
bunuri în regim de scutire (MO 486/2022) 
Actul normativ aduce modificări la normele privind scutirea: 
 de TVA pentru art. 293, ali.1, lit. d), și anume: importul definitiv de bunuri care înde-

plinesc condițiile pentru scutire prevăzute de Directiva 2006/79/CE a Consiliului din 
5 octombrie 2006 privind scutirea de la impozit pentru loturile de mici bunuri cu ca-
racter necomercial din țările terțe, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 
seria L, nr. 286 din 17 octombrie 2006, Directiva 2007/74/CE a Consiliului din 20 de-
cembrie 2007 privind scutirea de taxă pe valoarea adăugată și de accize pentru bunu-

Răspunderea 
contractantului la 
plata drepturilor 
salariale restante 
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rile importate de către persoanele care călătoresc din țări terțe, publicată în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 346 din 29 decembrie 2007 și Directiva 
2009/132/CE a Consiliului din 19 octombrie 2009 de stabilire a domeniului de aplica-
re a articolului 143 literele (b) și (c) din Directiva 2006/112/CE în ceea ce privește 
scutirea de la taxa pe valoarea adăugată a anumitor importuri finale de bunuri, publi-
cată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 292 din 10 noiembrie 2009, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 de accize, prevăzută la art.395 alin. 7), și anume, importul definitiv de bunuri care 
îndeplinește condițiile pentru scutire prevăzute de Directiva 2007/74/CE a Consiliului 
din 20 decembrie 2007 privind scutirea de taxă pe valoarea adăugată și de accize pen-
tru bunurile importate de către persoanele care călătoresc din țări terțe, publicată în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 346/6 din 29 decembrie 2007, și Di-
rectiva 2006/79/CE a Consiliului din 5 octombrie 2006 privind scutirea de impozit la 
import pentru loturile mici de bunuri cu caracter necomercial din țări terțe, publicată 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 286/15 din 17 octombrie 2006. 

Ordinul 856/2022 privind modificarea OPANAF 587/2016 pentru aprobarea 
modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozite‐
lor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă 
(MO 482/2022) 
Începând cu obligațiile de declarare aferente lunii aprilie 2022, formularul 100 este com-
pletat cu impozitul pe venitul suplimentar realizat de producătorii de energie electrică, 
având ca perioadă fiscală luna.  

Legea 125/2022 pentru completarea OUG 44/2008 privind desfășurarea acti‐
vităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile indi‐
viduale și întreprinderile familiale (MO 456/2022) 
Legea, promulgată prin decret prezidențial, aduce modificări cu privire la vechimea in 
specialitate. Astfel, în cazul în care o persoană fizică autorizată desfășoară activități eco-
nomice în temeiul OUG 44/2008, activitățile respective constituie vechime în specialitate, 
cu îndeplinirea următoarelor condiții: 
a) activitatea economică pe care o desfășoară a produs venituri nete în anul supus recu-

noașterii vechimii a căror valoare este cel puțin egală cu nivelul a de 12 ori salariul 
minim brut pe țară garantat în plată stabilit potrivit legii în anul respectiv; 

b) este înregistrată la registrul comerțului cu un singur cod CAEN de activitate sau cu 
codul CAEN principal de activitate pentru care se dorește recunoașterea vechimii. 

Totodată, vechimea în muncă și, după caz, vechimea în specialitate este considerată peri-
oada în care PFA a desfășurat activitate economică și a achitat contribuțiile, taxele și im-
pozitele legale, nefiind luată în considerare perioada în care PFA nu a avut activitate ge-
neratoare de venit sau a avut activitatea suspendată. 

Ordinul 1073/2022 privind aprobarea Convenției de implementare a Progra‐
mului RURAL INVEST (MO 426/2022) 
Prin acest act normativ este aprobată Convenția de implementare a Programului RURAL 
INVEST, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile Ministerului Finanțelor și Fondului 
de Garantare a Creditului Rural IFN - S.A. în derularea Programului RURAL INVEST. 

Ordinul președintelui ANAF 493/2022 pentru aprobarea Procedurii privind 
recalcularea din oficiu de către organul fiscal a contribuției de asigurări soci‐
ale de sănătate, precum și a modelului și conținutului formularului ''Referat 
privind recalcularea contribuției de asigurări sociale de sănătate'' (MO 
460/2022) 
Prin acest act normativ este reglementată procedura de recalculare din oficiu de către or-
ganul fiscal a contribuției de asigurări sociale de sănătate persoanelor fizice prevăzute la 
art. 180 din Codul fiscal care au optat pentru plata contribuției de asigurări sociale de 
sănătate prin depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile socia-
le datorate de persoanele fizice - capitolul II și care au decedat în cursul aceluiași an fis-
cal/celor 12 luni pentru care datorează contribuția, după caz. 

Vechimea in munca 
pentru PFA‐uri 
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Ordinul președintelui ANAF 878/2022 privind stabilirea mijloacelor electro‐
nice de transmitere la distanță a actelor de executare și a procedurii de co‐
municare a acestora (MO 466/2022) 
Prin acest ordin este reglementată procedura de comunicare de către ANAF către institu-
țiile de credit a actelor de executare prin intermediul mijloacelor electronice de transmi-
tere la distanță (sistemul e-Popriri). 

Legea 142/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal (MO 502/2022) 
Modificările aduse de această lege, promulgată prin decret prezidențial, Codului fiscal vor 
intra in vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2023. Potrivit expunerii de motive a iniția-
torului legii, modificările vizează stimularea investitorilor individuali pe piața bursieră 
românească, prin simplificarea  măsurilor fiscale aplicabile. Astfel, investitorii individuali 
vor fi impozitați, la sursă, prin aplicarea cotei de 1% asupra câștigului din transferul ti-
tlurilor de valoare deținute mai mult de 1 an, și cu 3% câștigul din transferul titlurilor de 
valoare deținute mai mult e 1 an, fără ca pierderile sa mai fie declarate sau compensate.  
Pierderile din transferul titlurilor de valoare și din operațiuni cu instrumente financiare 
derivate nu se reportează și nu se compensează, acestea reprezentând pierderi definitive. 
Pierderile necompensate anterior datei de 1 ianuarie 2023 nu se reportează.  

Legea 144/2022 pentru modificarea și completarea art. 34 din Legea 53/2003 
‐ Codul muncii (MO 502/2022) 
Principala modificare introdusă de această lege, promulgată prin decret prezidențial, se 
referă la posibilitatea consultării online de către salariați/foști salariați , în privință date-
lor care îi privesc, a registrului general de evidență a salariaților. Dreptul de acces se li-
mitează la vizualizarea, descărcarea și tipărirea acestor date, precum și la generarea onli-
ne și descărcarea unui extras din registru.  

Hotărârea 664/2022 privind reactualizarea valorii taxelor pentru activitățile 
miniere, prevăzute de Legea minelor 85/2003 (MO 502/2022) 
Prin acest act normativ, sunt actualizate taxele pentru activitățile miniere, astfel: 
a) taxa anuală pentru activitatea de prospecțiune se stabilește la 411 lei/km2; 
b) taxa anuală pentru activitatea de explorare se stabilește la 1.651 lei/km2; 
c) taxa anuală pentru activitatea de exploatare se stabilește la 41.275 lei/km2. 

Hotărârea 667/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru 
compensarea creșterii prețului la combustibil pentru alimentarea motoare‐
lor, ca urmare a conflictului armat din Ucraina, precum și modificarea ane‐
xei nr. 2 la HG 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului 
Transporturilor și Infrastructurii (MO 503) 
Actul normativ reglementează condițiile de acordare a unui ajutor de stat pentru combus-
tibilul utilizat pentru alimentarea motoarelor în: 
a) transportul rutier de mărfuri în cont propriu sau contra cost, cu autovehicule ori an-

sambluri de vehicule articulate destinate exclusiv transportului rutier de mărfuri și 
cu o greutate brută maximă autorizată de cel puțin 7,5 tone; 

b) transportul rutier de mărfuri în cont propriu sau contra cost, cu autovehicule ori an-
sambluri de vehicule articulate destinate exclusiv transportului rutier de mărfuri și 
cu o greutate brută maximă autorizată ce depășește 3,5 tone, dar nu mai mult de 7,5 
tone; 

c) transportul rutier de mărfuri național și internațional contra cost, cu ajutorul unor 
autovehicule sau combinații de vehicule destinate exclusiv transportului rutier de 
mărfuri și cu o greutate brută maximă autorizată ce depășește 2,5 tone, dar nu mai 
mult de 3,5 tone; 

d) transportul de persoane, regulat și ocazional, inclusiv transportul public local de per-
soane, cu un autovehicul din categoria M2 ori M3, definit în Regulamentul (UE) 
2018/858 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind omolo-
garea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale 
sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respec-
tive, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 715/2007 și (CE) nr. 595/2009 și de 

Drept de consultare 
online a registrului 
general de evidență 

a salariaților 
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abrogare a Directivei 2007/46/CE. 

Ordinul 145/2022 privind aprobarea formei și conținutului notificării prevă‐
zute la art. 302 din Legea 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării 
banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completa‐
rea unor acte normativ (MO 523/2022) 
Prin acest act normativ, sunt aprobate forma și conținutul notificării prevăzute la art. 302 
din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării tero-
rismului. Notificarea se depune exclusiv electronic, prin intermediul platformei ONPCSB 
https://notificari.onpcsb.ro de către următoarele entități raportoare: 
a) furnizorii de servicii pentru societăți sau fiducii, alții decât cei prevăzuți la art. 5 alin. 

(1) lit. e) și f) din Lege, așa cum sunt definiți la art. 2 lit. l) din Lege; 
b) furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare; 
c) furnizorii de portofele digitale; 
d) agenții și dezvoltatorii imobiliari, inclusiv atunci când acționează în calitate de inter-

mediari în închirierea de bunuri imobile, dar numai în ceea ce privește tranzacțiile 
pentru care valoarea chiriei lunare reprezintă echivalentul în lei a 10.000 de euro sau 
mai mult; 

e) alte persoane care, în calitate de profesioniști, comercializează bunuri, inclusiv meta-
le și pietre prețioase, numai în măsura în care efectuează tranzacții în numerar a că-
ror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 de euro, indiferent dacă 
tranzacția se execută printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care 
au o legătură între ele; 

f) persoanele care comercializează opere de artă sau care acționează ca intermediari în 
comerțul de opere de artă, inclusiv atunci când această activitate este desfășurată de 
galerii de artă și case de licitații, în cazul în care valoarea tranzacției sau a unei serii 
de tranzacții legate între ele reprezintă echivalentul în lei a 10.000 de euro sau mai 
mult; 

g) persoanele care depozitează sau comercializează opere de artă sau care acționează ca 
intermediari în comerțul cu opere de artă, atunci când această activitate este desfășu-
rată în zone libere, în cazul în care valoarea tranzacției sau a unei serii de tranzacții 
legate între ele reprezintă echivalentul în lei a 10.000 de euro sau mai mult. 

În vederea transmiterii notificării, entitățile raportoare încarcă în platformă următoarele 
informații: 
a) datele de identificare; 
b) datele de contact; 
c) datele de identificare ale entității-mamă, dacă este cazul; 
d) tipul notificării - începerea, suspendarea, încetarea activității sau în desfășurarea ac-

tivității; 
e) activitățile pentru care se face notificarea; 
f) data la care începe, se suspendă sau încetează activitatea sau data de la care este în 

desfășurare activitatea; 
g) statul de rezidență fiscală. 

Ordonanță de urgență 72/2022 pentru modificarea și completarea OUG 
63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin materi‐
al categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare materială și/
sau risc de sărăcie extremă, suportate parțial din fonduri externe nerambur‐
sabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestuia (MO 534/2022) 
Actul normativ aduce o serie de clarificări metodologice cu privire la modalitatea de im-
plementare a OUG 63/2022.  

INFO – Cursurile de închidere ale lunii mai 2022 
Cursurile valutare comunicate de BNR care sunt folosite la închiderea lunii mai 2022 pen-
tru 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 = 4,9430 RON; 1 CHF =  4,8016 RON; 1 GBP = 5,8057 RON; 1 USD =  4,6037 RON 

Notificare online   
de depus prin 

platforma ONPCSB 
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Abilitățile și dedicarea echipei APEX ne-au determinat să lansăm un nou serviciu 
de management consulting prin care oferim soluții de business adaptate pieței 
din România. 

Pentru a fi alături de clienții noștri, venim cu experiența acumulată în cei peste 
18 ani de existență APEX, cu îndemânarea de a stăpâni cifrele si capacitatea de a 
găsi soluții adaptate oricărui model de business. 

Pentru noi contează ceea ce putem face împreună  

Servicii noi oferite 

 Întocmire planuri de afaceri 

 Întocmire business case pe diferite arii 

 Asistență în achiziții și integrări de afaceri 

 Design și implementare a managementului prin obiective 

 Analiza rezultatelor companiei versus plan inițial  

 Optimizarea proceselor afacerii 

 Soluții de optimizare cash-flow 

 Soluții de eficientizare a afacerii  

 Asistență în identificarea de noi modele de afaceri 

 Asistență în dezvoltarea pe noi piețe (industria fashion, industria cosmetică, 
FMCG) 

 Asistență în dezvoltarea de noi linii de business  

 Traininguri (vânzări, HR) 

www.apex‐team.ro 
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AGENDA LUNARĂ  
Zilnic nu uitați 
 Să completați registrul de casă (să imprimați registrul întocmit în format electronic); 
 Să completați jurnalul de vânzări și cumpărări; 
 Să completați în registrul electronic de evidență a salariaților informațiile referitoare la începerea/încetarea 

unui contract de muncă, daca este cazul. 
La final de lună nu uitați 
 Să completați Registrul Jurnal; 
 Să evaluați elementele monetare de activ și de pasiv exprimate în valută (disponibilități bănești, creanțe, da-

torii) la cursul de schimb al pieței valutare, comunicat de BNR din ultima zi bancară a lunii; 
 Să înregistrați la Administrația Financiară contractele de prestări de servicii încheiate cu nerezidenții în 

cursul lunii, conform art. 8 alin. 8 din Codul Fiscal; 
 Să efectuați inventarierea stocurilor în cazul în care folosiți inventarul intermitent; 
 Să întocmiți ultimele facturi aferente lunii. 
Pentru îndeplinirea reglementărilor în domeniul TVA 
 Menționați pe documentele emise către partenerii din UE codul de înregistrare în scopuri de TVA;  
 Verificați validitatea codului de TVA înscris pe facturile primite; 
 Verificați suma TVA înscrisă pe facturile primite; 
 Verificați mențiunile referitoare la TVA (taxare inversă, operațiune neimpozabilă, etc.) înscrise pe factură; 
 Completați Registrul pentru bunurile mobile corporale primite; 
 Completați Registrul non-transferurilor; 
 Completați Registrul bunurilor de capital; 
 Menționați în contractele comerciale contractate și decontate în valută cursul de schimb care va fi utilizat 

(BNR, cursul băncii comerciale sau cursul Băncii Centrale Europene). 
ANAF ‐ calendarul obligațiilor fiscale 
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Calendar/Calendar_obligatii_fiscale_2022.htm  

INDICATORI SOCIALI 

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 sociale 
de sănătate (calculată la   venitul brut) 

Nu se datorează 10% (***) 

Contribuția asiguratorie pentru muncă 2,25% (*)   
Impozitul pe venit   10% (****) 
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. 20,17 lei    

Salariul minim pe economie (brut) 
de la 1 ianuarie 2022  

• 2.550 lei  
• 3.000 lei pentru angajații din domeniul construcțiilor  

 

Diurnă (în țară) 
Pentru angajații instituțiilor publice 
Pentru angajații din sectorul privat 

 

  
• 20 lei/zi 
• 50 lei/zi (de la 1 mai 2022, se adaugă plafonare la 3 

salarii de bază corespunzătoare locului de muncă 
ocupat)  

  

Dacă angajatorii din domeniul construcțiilor au o cifră de afaceri de minim 80% din activitățile de construcții definite de 
lege, se aplică facilitățile de mai jos: 
(*) nu se datorează CAS de către angajator 
(**) cota de CAS datorată de angajat este redusă la 21,25%  
(***) nu se datorează CASS de către angajat  
(****) nu se datorează impozit pe venit pentru veniturile brute realizate lunar de până la 30.000 lei.  
Aceste facilități sunt aplicabile și pentru sectorul agricol și industria alimentară, începând cu veniturile aferente lunii iunie 
2022.  



Oferim servicii în toate aspectele legate de contabilitate, fisca-
litate, salarizare, resurse umane, audit, consultanță în manage-

ment și de afaceri. 

Vă vom fi alături la fiecare pas oferindu-vă sfaturi competente 
pentru a vă ajuta să vă atingeți obiectivele. 

Clienții noștri sunt centrul a tot ceea ce facem. 

Creăm și proiectăm procese de lucru pentru a ne ajuta să avem 
grijă de tine pe parcursul călătoriei tale de afaceri. 

Str. Heleșteului 15-17,  
Sector 1 
București - 011986  
Romania 

Telefon: + 40 (0) 31 809 2739  

              + 40 (0) 74 520 2739 

Fax:       + 40 (0) 31 805 7739 

E-mail: office@apex-team.ro 

Misiunea noastră:  

să construim parteneriate de încredere alături de clienții noștri,  

dincolo de serviciile financiare 

www.apex-team.ro 

 

Informațiile de mai sus sunt un rezumat al informațiilor recent publicate și nu au scopul de a oferi sfaturi 
într-o anumită privință. APEX Team International își declină orice responsabilitate față de orice persoană 

cu privire la orice fapt rezultat în urma utilizării informațiilor conținute în aceste publicații. 
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