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Impozit pe proﬁt
In cadrul scutirii acordate pentru proﬁtul reinvestit sunt introduse și activele utilizate în activitatea de producție, procesare. și activele reprezentând retehnologizare.
Acestea vor ﬁ cele stabilite prin ordin al ministrului ﬁnanțelor.
Cota impozitului pe dividende se majorează de la 5% la 8% începând cu dividendele
distribuite ulterior datei de 1 ianuarie 2023.
Sunt aduse clariﬁcări cu privire la condițiile care trebuie îndeplinite pentru aplicarea scutirii plăților de dividende făcute de către o persoana juridică română către
altă persoana juridică română, cu referire la forma de organizare și supuse, ambele,
fără posibilitatea unei opțiuni sau exceptări, impozitului pe proﬁt sau unui alt impozit care se substituie acestuia.
Este eliminată scutirea impozitării veniturilor din dividende obținute din Romania
de către fondurile de pensii administrate privat și/sau fondurilor de pensii facultative.

Impozit pe veniturile microîntreprinderilor
Sunt aduse modiﬁcări condițiilor de încadrare în categoria microîntreprinderilor:
 este diminuat plafonul veniturilor realizate în anul anterior, de la 1.000.000
euro la 500.000 euro;
 este introdusă condiția ca peste 80% din veniturile totale sa ﬁe realizate din
alte venituri decât din consultanță și/sau management;
 este introdusă condiția existenței a cel puțin un salariat;
 este introdusă limita de cel mult trei persoane juridice române care se încadrează să aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor la care
sunt asociați/acționari care dețin peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de
participare sau al drepturilor de vot. În situația în care această limită este depășită, asociații/acționarii trebuie să stabilească microîntreprinderea/
microîntreprinderile care ies de sub incidența impozitului pe veniturile microîntreprinderilor și care urmează să aplice impozitul pe proﬁt începând cu trimestrul în care se înregistrează situația respectivă, astfel încât condiția referitoare
la numărul maxim de trei microîntreprinderi la care oricare dintre asociați/
acționari deține peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al
drepturilor de vot să ﬁe îndeplinită.
Sunt introduse noi categorii de excluderi din aria microîntreprinderilor:
 persoana juridică română care desfășoară activități în domeniul bancar;
 persoana juridică română care desfășoară activități în domeniile asigurărilor și
reasigurărilor, al pieței de capital, inclusiv cea care desfășoară activități de intermediere în aceste domenii;
 persoana juridică română care desfășoară activități în domeniul jocurilor de noroc;
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 persoana juridică română care desfășoară activități de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor de petrol și gaze naturale.
Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor este opțional, opțiunea poate ﬁ exercitată
începând cu anul ﬁscal următor celui in care sunt îndeplinite condițiile și dacă nu au mai
fost plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor ulterior datei de 1 ianuarie
2023. Totodată sunt aduse clariﬁcări cu privire la intrarea și ieșirea din sistemul microîntreprinderilor.
Este stabilită o singură cotă de impozitare, de 1%.
Este introdusă scutirea de impozit asupra veniturilor din dividende primite de la o ﬁlială
a microîntreprinderii, persoană juridică situată într-un alt stat membru al Uniunii Europene, în măsura în care atât microîntreprinderea, cât și ﬁliala îndeplinesc condițiile de la
art. 24 din Codul ﬁscal.
Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări/cheltuieli către organizații internaționale și pun în funcțiune aparate de marcat electronice ﬁscale scad aceste sume din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor în ordinea următoare:
a) sumele aferente sponsorizărilor / cheltuieli către organizații internaționale, precum
și sumele reportate, după caz;
b) costul de achiziție al aparatelor de marcat electronice ﬁscale și sumele reportate, după caz.
Termenul de depunere a declarației informative privind beneﬁciarii sponsorizărilor se
depune până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor.

Impozitul pe venit

Un nou sistem de
plafonare a
veniturilor
neimpozabile
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A. Impozitarea veniturilor din salarii și asimilate salariilor
Sunt aduse modiﬁcări referitor la facilitățile ﬁscale aplicabile angajaților din construcții,
agricultură si domeniul alimentar:
 se diminuează plafonul de venit brut până la care se pot aplica facilitățile ﬁscale, de
la 30.000 lei la 10.000 lei, începând cu veniturile lunii august 2022;
 modalitatea de calcul pentru determinarea ponderii de 80% din cifra de afaceri este
actualizată, începând cu 18 iulie 2022. Calculul se va realiza lunar, iar în cifra de afaceri efectiv realizată din veniturile aferente activităților respective vor ﬁ incluse doar
cele aferente activității desfășurare efectiv pe teritoriul României;
 începând cu 1 ianuarie 2023, facilitățile se acordă doar pentru veniturile aferente activității desfășurate de către persoanele ﬁzice în România și doar pentru veniturile
realizate în baza contractului individual de muncă.
În categoria veniturilor neimpozabile se include și indemnizația pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice.
Se introduce un nou sistem de plafonare a veniturilor neimpozabile. Astfel, sunt stabilite
limite individuale, pentru ﬁecare tip de beneﬁciu în funcție de venit, și o limită globală de
33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, aplicabilă sumei beneﬁciilor următoare:
a) prestațiile suplimentare primite de salariați în baza clauzei de mobilitate potrivit legii, altele decât cele primite de către angajații care fac activități de transport rutier,
în limita a 2,5 ori diurna legală;
b) contravaloarea hranei acordate de către angajator pentru angajații proprii, astfel cum
este prevăzut în contractul de muncă sau în regulamentul intern, în limita valorii maxime, potrivit legii, a unui tichet de masă/persoană/zi, prevăzută la data acordării, în
conformitate cu legislația în vigoare. Prevederile nu sunt aplicabile angajaților care
beneﬁciază de tichete de masă, în conformitate cu legislația în vigoare;
c) cazarea și contravaloarea chiriei pentru spațiile de cazare/de locuit puse de către angajatori la dispoziția angajaților proprii, persoane ﬁzice care realizează venituri din
salarii sau asimilate salariilor, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă sau în
regulamentul intern, în limita unui plafon neimpozabil de 20% din salariul de bază
minim brut pe țară garantat în plată/lună/persoană, în anumite condiții;
d) contravaloarea serviciilor turistice și/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru angajații proprii și membrii de familie ai acestora, în limita
unui plafon anual, pentru ﬁecare angajat, reprezentând nivelul unui câștig salarial
mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul în
care au fost acordate;
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e) contribuțiile la un fond de pensii facultative suportate de angajator pentru angajații
proprii, în limita a 400 euro anual pentru ﬁecare persoană;
f) primele de asigurare voluntară de sănătate, precum și serviciile medicale furnizate
sub formă de abonament, suportate de angajator pentru angajații proprii, în limita a
400 euro, pentru ﬁecare persoană;
g) sumele acordate angajaților care desfășoară activități în regim de telemuncă în limita
unui plafon lunar de 400 lei;
Ordinea în care veniturile se includ în plafonul lunar de cel mult 33% din salariul de bază
corespunzător locului de muncă ocupat se stabilește de angajator.
Începând cu veniturile lunii ianuarie 2023 se modiﬁcă modalitatea de acordare a deducerii personale. Se acordă o deducere de bază pentru venitul lunar brut de până la 2.000 lei
peste nivelul salariului minim brut pe țară și o deducere suplimentară.
Deducerea suplimentară se acordă:
 15% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru persoanele ﬁzice
cu vârsta de până la 26 de ani, care realizează venituri mai mici de 2.000 lei plus salariul minim brut pe țară;
 100 de lei lunar pentru ﬁecare copil cu vârsta de până la 18 ani, dacă acesta este înscris într-o unitate de învățământ, părintelui care realizează venituri din salarii, indiferent de nivelul acestora.
B. Impozitarea altor venituri
 din activități independente: este modiﬁcat plafonul de 100.000 de euro pentru care
intervine obligația determinării venitului net anual în sistem real. Noul plafon este de
25.000 euro;
 din jocuri de noroc: sunt diminuate tranșele de venituri și crescute cotele aplicabile,
cota cea mai mare ﬁind de 40%;
 din chirii: este eliminată cota forfetară de cheltuieli de 40%, crescând astfel baza de
impozitare. Apare și obligația înregistrării contractelor la ANAF;
 din investiții: cota impozitului crește de la 5% la 8%;
 din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal:
a) 3% pentru construcțiile de orice fel și terenurile aferente acestora, precum și asupra
terenurilor de orice fel fără construcții, deținute o perioadă de până la 3 ani inclusiv;
b) 1% pentru imobilele descrise la lit. a), deținute o perioadă mai mare de 3 ani.

Modiﬁcare plafon
de impozitare
pentru activități
independente

Contribuțiile sociale obligatorii
Începând cu luna august 2022, în cazul persoanelor ﬁzice angajate în baza unui contract
individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial, contribuția de asigurări sociale, precum și cea de sănătate datorate de către acestea, nu pot ﬁ sub nivelul celor aplicate
la salariul de bază minim brut pe țară în vigoare în luna pentru care se datorează.
Totuși, există și excepții: elevii și studenții cu vârsta de până la 26 de ani, ucenicii cu vârsta de până la 18 de ani, persoanele care pot lucra legal mai puțin de 8 ore, pensionarii și
persoanele care au încheiate mai multe contracte cu timp parțial, în urma cărora baza
lunară depășește un salariu de bază minim brut.
Începând cu anul 2023, baza anuală de calcul a contribuției de asigurări sociale, în cazul
persoanelor care realizează venituri din activități independente și proprietate intelectuală, o reprezintă venitul ales de contribuabil, care nu poate ﬁ mai mic decât:
a) 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației unice, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 și 24 de salarii minime brute pe țară;
b) 24 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației unice, în cazul veniturilor realizate de peste 24 de salarii minime brute pe țară.
Sunt introduse 3 plafoane pentru calculul CASS: 6, 12 sau 24 salarii minime, în cazul veniturilor supuse CASS, altele decât cele din salarii și pensii.

Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți și impozitul pe
reprezentanțele ﬁrmelor străine înﬁințate în România
Începând cu 1 ianuarie 2023, veniturile din dividende sunt impozitate cu o cotă de 8%.

Taxa pe valoarea adăugată
Livrarea de băuturi nealcoolice care se încadrează la codurile NC 2202 10 00 și 2202 99
va ﬁ supusă cotei standard de 19%.
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Din 2023 se
schimbă modul de
impozitare pentru
clădirile
nerezidențiale

Pentru cazare, serviciile de restaurant și de catering, cu excepția băuturilor alcoolice, cota aplicabilă devine 9%, începând cu 1 ianuarie 2023.
Cota de 5% se aplică livrării de locuințe care au o suprafață utilă de maximum 120 mp,
exclusiv anexele gospodărești, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depășește suma de 600.000 lei, exclusiv TVA, achiziționate de persoane ﬁzice în
mod individual sau în comun cu altă persoană ﬁzică/alte persoane ﬁzice.
Orice persoană ﬁzică poate achiziționa, începând cu data de 1 ianuarie 2023, în mod individual sau în comun cu altă persoană ﬁzică/alte persoane ﬁzice, o singură locuință a cărei
valoare nu depășește suma de 600.000 lei, exclusiv TVA, cu cota redusă de 5%.
Prin derogare, ulterior datei de 1 ianuarie 2023, se aplică o cotă de 5% pentru:
 livrarea de locuințe care au o suprafață utilă de maximum 120 mp, a căror valoare
depășește suma de 600.000 lei, dar nu depășește suma de 700.000 lei, achiziționate
de persoane ﬁzice în mod individual sau în comun cu altă persoană ﬁzică/alte persoane ﬁzice, dacă au încheiat până la 1 ianuarie 2023 acte juridice între vii care au ca
obiect plata în avans pentru achiziționarea unei astfel de locuințe;
 livrarea de locuințe care au o suprafață utilă de maximum 120 mp, a căror valoare nu
depășește suma de 450.000 lei, achiziționate de persoane ﬁzice, dacă au încheiat până la 1 ianuarie 2023 acte juridice între vii care au ca obiect plata în avans pentru
achiziționarea de astfel de locuințe.
Se clariﬁcă și termenul limită de aplicare a cotei de 5% asupra livrării de lemne de foc,
acesta ﬁind 31 decembrie 2029.
Se aduc completări cu privire la «Registrul achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA
de 5%, începând cu 1 ianuarie 2023». Procedura privind organizarea «Registrului achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA de 5%, începând cu 1 ianuarie 2023» se stabilește
prin ordin al președintelui ANAF, cu consultarea Uniunii Naționale a Notarilor Publici din
România.

Impozite si taxe locale
Începând cu 1 ianuarie 2023, cotele de impozitare sunt:
 minimum 0.1% aplicată asupra valorii clădirii, pentru clădirile rezidențiale și clădirile-anexă;
 minimum 0,5% asupra valorii clădirii , pentru clădirile nerezidențiale și clădirileanexă aferente;
 0,4% asupra valorii clădirii, pentru clădirile utilizate pentru activități din domeniul
agricol.
Pentru clădirile care au în componență atât spații cu destinație rezidențială, cât și spații
cu destinație nerezidențială, impozitul/taxa pe clădiri se determină în funcție de destinația suprafețelor cu o pondere mai mare de 50% și se calculează prin aplicarea cotei corespunzătoare destinației majoritare, asupra valorii întregii clădirii.
Valoarea clădirii, exprimată în lei, se determină prin însumarea valorii clădirii, a clădirilor-anexă, după caz, și a valorii suprafețelor de teren acoperite de aceste clădiri, cuprinse
în Studiile de piață referitoare la valorile orientative privind proprietățile imobiliare din
România, administrate de Uniunea Națională a Notarilor Publici din România.
În cazul în care aceste valori sunt mai mici decât ultima valoare din baza de date ANAF
(pentru clădiri nerezidențiale) sau valoarea calculată conform art. 457 din Codul ﬁscal in
vigoare la 31.12.2022 (pentru clădirile rezidențiale), se va lua in considerare valoarea cea
mai mare.
OG 16/2022 modiﬁcă si OUG 193/2002, astfel, persoanele juridice care desfășoară activități de comerț cu amănuntul și cu ridicata, precum și cele care desfășoară activități de
prestări de servicii, care realizează anual o cifră de afaceri mai mare de 10.000 euro în
echivalent lei, au obligația să accepte ca mijloc de plată cardurile 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 electronice (anterior limita de la
care apărea obligația era de 50.000 euro).

Ordinul 1525/2022 privind stabilirea Procedurii de acordare a facilităților
ﬁscale în sectorul agricol și în industria alimentară (MO 661/2022)
Prin acest act normativ se aprobă procedura de acordare a facilităților ﬁscale în sectorul
agricol și în industria alimentară.
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Începând cu veniturile aferente lunii iunie 2022 și până la data de 31 decembrie 2028,
angajații din sectorul agricol si industria alimentară pot beneﬁcia de:
 scutire de impozit pe venit, în cotă de 10%;
 reducerea cotei contribuției de asigurări sociale cu 3,75 puncte procentuale, astfel cota ﬁind de 21,25%. respectiv opțiune pentru plata cotei de 3,75% datorate la fondul
de pensii administrat privat;
 exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, în cotă de 10%;
 reducerea cotei contribuției asiguratorii pentru muncă la nivelul cotei care se face
venit la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale constituit în baza Legii
200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, adică de la 2,25% la 0,3375%;
 scutirea de la plata contribuțiilor de asigurări sociale datorate de angajatori, în cazul
condițiilor deosebite de muncă sau speciale de muncă.
Pentru aplicarea facilităților ﬁscale, angajatorii trebuie îndeplinească cumulativ următoarele 3 condiții:
I. Angajatorii desfășoară pe teritoriul României activități în sectorul agricol și în industria alimentară deﬁnite de următoarele coduri CAEN:
ο 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 animalelor);
• 016 - Activități auxiliare agriculturii și activități după recoltare.
ο 2.cod CAEN 10: Industria alimentară.
II. Cifra de afaceri din activitățile menționate la pct. I) reprezintă minim 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.

Atenție la modul
de calcul al cifrei
de afaceri!

Cifra de afaceri totală
Cifra de afaceri totală reprezintă suma veniturilor cumulate de la începutul anului până la
sfârșitul lunii de raportare, realizate din vânzarea de produse și prestarea de servicii, înregistrate conform OMFP 1802/2014, la care:
 se adaugă sumele reprezentând:
i) veniturile din subvențiile de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, înregistrate în
contabilitate;
ii) soldurile lunare creditoare înainte de transferul în contul de proﬁt și pierdere ale
veniturilor aferente costurilor stocurilor de produse și servicii în curs de execuție,
evidențiate în contabilitate la sfârșitul lunilor de raportare în care se înregistrează
sold creditor;
iii)veniturile din producția de imobilizări corporale, înregistrate în contabilitate.
 se scad soldurile lunare debitoare înainte de transferul în contul de proﬁt și pierdere
ale veniturilor aferente costurilor stocurilor de produse și servicii în curs de execuție,
evidențiate în contabilitate la sfârșitul lunilor de raportare în care se înregistrează
sold debitor.

Cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea în sectorul agricol și în indus‐
tria alimentară
Cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea în sectorul agricol și în industria alimentară reprezintă veniturile cumulate de la începutul anului până la sfârșitul lunii de raportare, obținute din vânzarea de produse și prestarea de servicii din activitățile aferente
codurilor CAEN 01: Agricultură, vânătoare și servicii anexe și cod CAEN 10: Industria alimentară, înregistrate conform OMFP 1802/2014, la care:
 se adaugă, cumulat de la începutul anului până la luna de raportare inclusiv:
i) veniturile din subvențiile de exploatare aferente cifrei de afaceri nete speciﬁce actiPagina 5
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vității în sectorul agricol și în industria alimentară, înregistrate în contabilitate;
ii) soldurile lunare creditoare înainte de transferul în contul de proﬁt și pierdere ale
veniturilor aferente costurilor stocurilor de produse și servicii în curs de execuție,
speciﬁce activității în sectorul agricol și în industria alimentară, evidențiate în contabilitate la sfârșitul lunilor de raportare în care se înregistrează sold creditor;
iii)veniturile din producția de imobilizări corporale efectuate în scopul desfășurării activității în sectorul agricol și în industria alimentară, înregistrate în contabilitate.
 se scad soldurile lunare debitoare înainte de transferul în contul de proﬁt și pierdere
ale veniturilor aferente costurilor stocurilor de produse și servicii în curs de execuție,
speciﬁce activității în sectorul agricol și în industria alimentară, evidențiate în contabilitate la sfârșitul lunilor de raportare în care se înregistrează sold debitor.
La determinarea cifrei de afaceri realizate efectiv se iau în calcul veniturile realizate din
vânzarea produselor ﬁnite, semifabricatelor, produselor reziduale și a mărfurilor, care
sunt obținute din producția proprie. Nu se iau în calcul veniturile din vânzarea de produse achiziționate în scopul revânzării.
Cifra de afaceri luată în calcul pentru aplicarea facilităților este cifra de afaceri realizată
pe bază de contract sau comandă și cuprinde inclusiv producția realizată și nefacturată.
Calculul indicatorului "Cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea în sectorul agricol
și în industria alimentară" se efectuează pentru întreaga activitate desfășurată de angajator pe teritoriul României. Veniturile realizate din activitatea în sectorul agricol și în industria alimentară în afara teritoriului României vor ﬁ incluse doar în calculul cifrei de
afaceri totale realizate din întreaga activitate.
Prin activitatea desfășurată pe teritoriul României se înțelege activitatea desfășurată
efectiv în România în sectorul agricol și în industria alimentară, în scopul realizării de
produse și prestării de servicii, indiferent de statutul de rezidență al beneﬁciarilor.
Cifra de afaceri se calculează, în luna de raportare, în condițiile în care angajatorii care
Cifra de afaceri din
desfășoară una sau mai multe activități între care se regăsesc și codurile CAEN 01 și 10
activitatea
realizează efectiv activități aferente acestor coduri.
desfășurată pe
III. Veniturile brute lunare din salarii și asimilate salariilor sunt calculate la un salariu
teritoriul României
brut de încadrare de minimum 3.000 lei lunar pentru un program de lucru în medie
de 167,333 de ore pe lună.
Pentru salariații care au încheiate contracte de muncă cu timp parțial, facilitățile ﬁscale
se acordă numai dacă câștigul salarial brut de bază este stabilit proporțional cu câștigul
brut de bază pentru un program de lucru normal de 8 ore/zi.
În cazul contractului de administrare, de mandat și altele, încheiate potrivit legii, pentru
care venitul brut lunar nu este calculat la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de
muncă/zi de minimum 3.000 de lei lunar, facilitățile ﬁscale se acordă numai în cazul în
care venitul brut lunar realizat este de minimum 3.000 de lei.
În cazul mai multor contracte încheiate cu același angajator (de ex. contract de muncă si
contract de mandat), în cazul veriﬁcării condiției de 3.000 de lei / contract, facilitățile se
acordă pentru veniturile cumulate.
Scutirea se aplică pentru sumele din venitul brut lunar de până la 30.000 lei, obținut din
salarii și asimilate salariilor, realizate de persoanele ﬁzice. Partea din venitul brut lunar
ce depășește 30.000 lei nu beneﬁciază de facilități ﬁscale. Prin OG 16/2022 acest plafon a
fost redus de la 1 august 2022 la 10.000 lei.

Ordin 1528/2022 privind stabilirea Procedurii de acordare a facilităților ﬁs‐
cale în domeniul construcțiilor (MO 661/2022)
Salariații din domeniul construcțiilor beneﬁciază de facilități ﬁscale similar cu cei din
sectorul agricol și industria alimentară în aceleași condiții (cifra de afaceri realizată din
activități speciﬁce domeniului construcții realizată în limita a cel puțin 80% din cifra de
afaceri totală) și salariul de bază mai mare decât 3.000 de lei pe lună.
Actul normativ în cauză modiﬁcă procedura de calcul a indicatorilor "Cifra de afaceri totală" și "Cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcții", noua procedură
aplicabilă ﬁind similară cu cea din domeniul activităților agricole si din sectorul alimentar.
Facilitățile ﬁscale se acordă pentru activitatea desfășurată în România, inclusiv persoanelor ﬁzice detașate pe teritoriul României, dacă plătitorul de venituri la care sunt detașate
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desfășoară activități în domeniul construcțiilor și îndeplinește condițiile prevăzute la art.
60 pct. 5 din Codul ﬁscal.
Facilitățile ﬁscale nu se acordă persoanelor ﬁzice care sunt detașate în afara României.
În cazul activităților aferente codului CAEN 711, veniturile luate în calcul la determinarea
indicatorului "Cifra de afaceri realizată din activitatea de construcții" sunt cele obținute
din activitățile care se circumscriu domeniilor prevăzute în codurile CAEN enumerate la
art. 60 pct. 5 lit. a) din Codul ﬁscal.
Noua procedură clariﬁcă faptul că în activități speciﬁce domeniului construcții sunt incluse lucrări de întreținere curentă și/sau periodică a drumurilor, așa cum sunt deﬁnite în
Normativul privind întreținerea și repararea drumurilor publice Ind AND 554-2002.

Ordinul 1667/2022, emis de Ministrul Finanțelor, pentru modiﬁcarea Proce‐
durii de utilizare și funcționare a sistemului național privind factura electro‐
nică RO e‐Factura, precum și de primire și descărcare a facturii electronice de
către destinatarii facturii electronice emise în relația B2G în sistemul națio‐
nal privind factura electronică RO e‐Factura, aprobată prin Ordinul ministru‐
lui ﬁnanțelor 1.365/2021, și privind modiﬁcarea Ordinului viceprim‐
ministrului, ministrul ﬁnanțelor publice, 2.004/2013 pentru aprobarea pro‐
cedurilor privind registrul entităților publice și registrul altor entități (MO
714/2022)
Prin acest act normativ:
 este eliminată obligația autorităților și entităților contractante (G) de a ﬁ înregistrate
în Registrul entităților publice;
 este introdusă o nouă modalitate pentru destinatarii de tip G, de a primi și descărca
factura electronică, și anume prin accesarea secțiunii Factura electronică disponibilă
în Spațiul privat virtual din cadrul portalului ANAF prin accesarea «Punctului Unic de
Acces» de pe site-ul Ministerului Finanțelor - Sistemul național de raportare Forexebug, secțiunea «Vizualizare rapoarte» - «Facturi electronice», în cazul celor înregistrați în Registrul entităților publice, potrivit procedurii aprobate în anexa nr. 1 la
Ordinul viceprim-ministrului, ministrul ﬁnanțelor publice, 2.004/2013 pentru aprobarea procedurilor privind registrul entităților publice și registrul altor entități, cu
modiﬁcările și completările ulterioare.

Modiﬁcare
proceduri
RO e‐Factura in
relația B2G

Ordinul 1580/1098/2220/2022 pentru aprobarea modelului, conținutului,
modalității de depunere și de gestionare a ''Declarației privind obligațiile de
plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a
persoanelor asigurate’’ (MO 715bis/2022)
Se aprobă modelul și conținutul noului formular 112 "Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate", precum și anexele nr. 1.1 "Anexa angajator" și nr. 1.2 "Anexa asigurat" la acesta.

Lege 195/2022 pentru completarea art. 25 din Legea contabilității nr. 82/1991
(MO 668/2022)
Prin această lege, promulgată prin decret prezidențial, este modiﬁcată perioada de păstrare a statelor de salarii, începând cu 1 ianuarie 2023, de la 50 la 5 ani, în condițiile depunerii de către angajator a declarației informative privind impozitul reținut la sursă, pe
beneﬁciari de venit (D205), sau pentru care angajatorul are obligația legală de a depune
declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, la ANAF (D112).

Ordinul 1669/2022 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30
iunie 2022 a operatorilor economici (MO 723/2022)
Prin acest act normativ se aprobă Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2022 a operatorilor economici. Raportarea este aplicabilă entităților care în exercițiul ﬁnanciar precedent au înregistrat o cifră de afaceri netă mai mare decât echivalentul în lei a
1.000.000 euro si are ca termen de depunere data de 16 august 2022.
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Ordonanța 15/2022 pentru modiﬁcarea și completarea OUG 77/2009 privind
organizarea și exploatarea jocurilor de noroc (MO 716/2022)
Principalele modiﬁcări aduse de acest act normativ sunt:
 Contractele având ca obiect promovarea mărcilor, platformelor, aplicațiilor sau activităților de jocuri de noroc prin amplasarea mesajelor publicitare în localități și pe drumurile publice sau prin intermediul unui serviciu de televiziune, precum și orice act
prin care se modiﬁcă valoarea contractului vor ﬁ comunicate Oﬁciului Național pentru Jocuri de Noroc de către organizatorul de jocuri de noroc în termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii;
 Taxa de promovare pentru activitățile de jocuri de noroc este datorată de către organizatorii de jocuri de noroc, cu excepția situației în care contractul este încheiat cu o
entitate care nu este organizatorul, iar în acest caz taxa este datorată de către prestatorul serviciilor de publicitate;
 Taxa de promovare a activităților de jocuri de noroc reprezintă 5% din valoarea contractelor de publicitate și va ﬁ achitată către bugetul de stat până la data de 25 a lunii
următoare celei în care contractul de publicitate a fost încheiat. În cazul contractelor
care prevăd plăti periodice către prestator, obligația de plată a taxei devine scadentă
în ultima zi a lunii în care este scadentă rata contractuală periodică;
 Modelul și conținutul declarației se aprobă prin ordin al președintelui ANAF, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe (18 iulie 2022);
 Sunt stabilite noi niveluri ale taxelor de licențiere și de exploatare a jocurilor de noroc.
Modiﬁcări privind
impozitarea
clădirilor
nerezidențiale de
pus de acord cu
modiﬁcările aduse
de OG 16/2022

Legea 252/2022 pentru modiﬁcarea Legii 227/2015 privind Codul ﬁscal și
pentru completarea art. 47 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură
ﬁscală (MO 72/2022)
Prin această lege, promulgată prin decret prezidențial, sunt aduse modiﬁcări la Codul ﬁscal cu privire la obligația organului ﬁscal de a notiﬁca proprietarul, persoană ﬁzică, al
clădirilor nerezidențiale, de posibilitatea de a depune un raport de evaluare. Depunerea
raportului, sau lipsa notiﬁcării transmise până la 31 octombrie, permite calculul impozitului prin aplicarea cotei de 0,5% asupra valorii impozabile (cea din raport sau cea existentă in baza de date ANAF). Modiﬁcările sunt aplicabile începând cu 1 ianuarie 2023.
Însă, prin OG 16/2022, impozitul asupra clădirilor cu destinație nerezidențială este modiﬁcat. Conform noii proceduri de calcul, valoarea impozabilă nu mai este inﬂuențată de
raportul de evaluare.
Totodată, legea introduce și posibilitatea ca pentru organul ﬁscal local, consiliul local să
utilizeze mijloacele electronice de transmitere la distanță utilizate de către organul ﬁscal
central, prin aderare la procedurile de lucru speciﬁce acestuia.

Ordinul 1286/2022 pentru modiﬁcarea OPANAF 2778/2020 privind compe‐
tența de exercitare a veriﬁcării situației ﬁscale personale și a activităților
preliminare acesteia (MO 733/2022)
Actul normativ aduce competențe de veriﬁcare a situației ﬁscale personale si structurilor
de inspecție ﬁscală persoane ﬁzice din cadrul unităților subordonate direcțiilor generale
regionale ale ﬁnanțelor publice.

Decizia 35/2022 emisă de Oﬁciul Român pentru Drepturile de Autor, privind
desemnarea persoanelor împuternicite să constate și să aplice contravențiile
prevăzute la art. 190 și 191 din Legea 8/1996 privind dreptul de autor și drep‐
turile conexe (MO 662/2022)
Prin această decizie, directorul general al Oﬁciului Român pentru Drepturile de Autor numește persoanele împuternicite să constate și să aplice contravențiile prevăzute la art.
190 și 191 din Legea 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, cu
modiﬁcările și completările ulterioare.
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Ordinul 1363/2022 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului
179 ''Declarație privind compensația la carburanți'' (MO 754/2022)
Prin acest act normativ se aprobă modelul și conținutul formularului 179 "Declarație privind compensația la carburanți" prevăzut în anexa la ordin.
Declarația se transmite electronic și are termen 25 ale lunii următoare celei în care s-a
acordat reducerea de 0,50 lei/l către clienți ﬁnali - persoane ﬁzice și juridice și pentru
aceasta beneﬁciază de la bugetul de stat de o compensare de 0,25 lei/litru.

Hotărâre 931/2022 privind modiﬁcarea HG 1045/2018 pentru aprobarea Nor‐
melor metodologice de aplicare a Legii 165/2018 privind acordarea biletelor
de valoare (O 748/2022)
Prin acest act normativ sunt aduse modiﬁcări Normelor metodologice de aplicare a Legii
165/2018 privind acordarea biletelor de valoare. Modiﬁcările privesc obligațiile unităților
emitente, ale angajatorilor si ale angajaților.

Legea 258/2022 pentru modiﬁcarea art. 65 alin. (5) din Legea 263/2010 pri‐
vind sistemul unitar de pensii publice (MO 744/2022)
Legea, promulgată prin decret prezidențial, reduce cu 2 ani vârsta standard de pensionare
a persoanelor care au locuit cel puțin 30 de ani în zonele afectate de poluare remanentă
din cauza extracției, preparării, prelucrării și arderii diferitelor produse enumerate in
lege. Legea enumeră și zonele respective poluate.

Legea 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modiﬁcarea și comple‐
tarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul co‐
merțului (MO 750/2022)
Legea, care urmează sa intre in vigoare la 26 noiembrie 2022, reglementează:
a) procedura de înregistrare în registrul comerțului pe baza controlului registratorului
de registrul comerțului sau, după caz, în baza hotărârii instanței judecătorești;
b) statutul registratorului de registrul comerțului, denumit în continuare registrator;
c) modul de organizare și funcționare a Oﬁciului Național al Registrului Comerțului, denumit în continuare ONRC, și a oﬁciilor registrului comerțului de pe lângă tribunale,
denumite în continuare oﬁciile registrului comerțului.

Nouă procedură
de înregistrare în
registrul comerțului
prin registrator

INFO – Cursurile de închidere ale lunii iulie 2022
Cursurile valutare comunicate de BNR care sunt folosite la închiderea lunii iulie 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 = 4,9351 RON; 1 CHF = 5,0783 RON; 1 GBP = 5,8793 RON; 1 USD = 4,8412 RON
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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
www.apex‐team.ro

 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)
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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, datorii) 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
Contribuția pentru asigurări sociale
(pensie)

Angajator și beneﬁciar
(pentru activități considerate dependente)
(cota %)

• Nu se datorează pentru condiții normale de muncă
• 4% pentru condiții deosebite de muncă (*)
• 8 % pentru condiții speciale de muncă (*)

Contribuția la fondul de asigurări sociale
de sănătate (calculată la venitul brut)
Contribuția asiguratorie pentru muncă
Impozitul pe venit
Fondul pentru neangajarea de persoane
cu handicap (pentru angajatorii care au
peste 50 salariați)
Valoarea unui tichet de masă impozabil
în sensul impozitului pe venit
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

Nu se datorează

Angajat și prestator
de activități
dependente
(cota %)
25% (**)
10% (***)

2,25% (*)
10% (****)
4 x salarii minime pe economie
la ﬁecare 100 de salariați
max. 30 lei

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 nu se datorează impozit pe
venit pentru veniturile brute realizate lunar de până la 30.000 lei (plafon redus la 10.000 lei începând cu 1 august 2022).
Aceste facilități sunt aplicabile și pentru sectorul agricol și industria alimentară, începând cu veniturile aferente lunii iunie 2022.
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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

www.apex-team.ro

Oferim servicii în toate aspectele legate de contabilitate, fiscalitate, salarizare, resurse umane, audit, consultanță în management 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.

Misiunea noastră:
să construim parteneriate de încredere alături de clienții noștri,
dincolo de serviciile financiare

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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