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Ordonanța 31/2022 pentru modiﬁcarea și completarea Legii 207/2015
privind Codul de procedură ﬁscală (MO 857/2022)
Prin acest act normativ sunt aduse modiﬁcări Codului de procedură ﬁscală, dintre
care le menționăm pe cele mai importante mai jos:

Soluția ﬁscală individuală anticipată (SFIA)
 cererea pentru emiterea SFIA se depune pentru o singură situație ﬁscală de fapt
viitoare și pentru o singură obligație ﬁscală principală. Contribuabilul/Plătitorul
poate depune mai multe cereri în vederea reglementării mai multor situații ﬁscale de fapt viitoare. Situația ﬁscală de fapt viitoare se apreciază în funcție de
data depunerii cererii;
 taxa de emitere SFIA este de 5.000 EUR pentru contribuabilii mari și pentru cei
nerezidenți, respectiv de 3.000 EUR pentru celelalte categorii de contribuabili/
plătitori și se calculează la cursul comunicat de Banca Națională a României
pentru ziua efectuării plății;
 etapele de analiză a unei SFIA sunt:
ο Analiza prealabilă - analiza desfășurată de organul ﬁscal competent, în termen
de 15 zile de la depunerea cererii contribuabilului/plătitorului, în scopul veriﬁcării respectării condițiilor legale de formă, precum și conﬁrmarea încasării
tarifului pentru emiterea SFIA;
ο Analiza pe fond - analiza efectuată de organul ﬁscal competent, ulterior ﬁnalizării analizei prealabile, în scopul soluționării cererii contribuabilului/
plătitorului pentru emiterea SFIA.
ο În cazul în care cererea pentru emiterea SFIA intră în procedura de analiză pe
fond în vederea soluționării prin emiterea ordinului ministrului ﬁnanțelor de
aprobare/respingere a cererii de emitere a SFIA, taxa de emitere achitată nu
poate ﬁ restituită.
 restituirea taxei achitate pentru SFIA se poate face în următoarele situații:
ο contribuabilul/plătitorul renunță la cererea pentru emiterea soluției ﬁscale
individuale anticipate în 15 zile de la data depunerii cererii, termenul alocat
analizei prealabile;
ο contribuabilul/plătitorul care este notiﬁcat de organul ﬁscal competent despre
faptul că cererea nu a fost luată în considerare ca urmare a analizei prealabile
și, totodată, despre posibilitatea depunerii unei noi cereri sau renunțarea la
cererea curentă comunică opțiunea sa cu privire la renunțare și solicită restituirea taxei de emitere;
ο prin excepție, dacă cererea pentru emiterea SFIA a fost depusă anterior datei
de intrare in vigoare a prezentei ordonanțe (i.e. 3 septembrie 2022) , în cazul
în care organul ﬁscal competent respinge emiterea SFIA, contribuabilul are
dreptul la restituirea taxei.

Alte prevederi
 actul administrativ ﬁscal emis în formă electronică se consideră comunicat la
data punerii la dispoziția contribuabilului/plătitorului prin aceste mijloace
(anterior se considera comunicat în termen de 15 zile);
 delegarea competenței de cercetare la fața locului: aceasta se poate delega de
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către organul ﬁscal central altui organ ﬁscal central din cadrul A.N.A.F. sau Autorității Vamale Române, în funcție de obligațiile ﬁscale pe care le administrează ﬁecare
autoritate;
anularea rezervei veriﬁcării ulterioare: în cazul inspecției ﬁscale, anularea este condiționată de ﬁnalizarea cu raport de inspecție/raport de veriﬁcare și decizie emisă;
întreruperea dreptului de prescripție: acesta apare și pe perioada cuprinsă între data
decesului persoanei ﬁzice la care era în curs de desfășurare o acțiune de inspecție ﬁscală/veriﬁcare a situației ﬁscale personale și data luării la cunoștință de către organul de inspecție/veriﬁcare că există sau nu succesori, după caz;
este introdusă posibilitatea colaborării contribuabilului/plătitorului la constatarea
stărilor de fapt ﬁscale prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare la distanță, in situația punerii de comun acord cu organele de inspecție ﬁscală;
durata efectuării inspecției ﬁscale: pentru contribuabilii nerezidenți, aceasta nu poate
depăși 180 de zile (anterior durata era de 45 de zile);
sesizarea organelor de urmărire penală: după sesizarea organelor de urmărire penală,
inspecția ﬁscală încetează numai pentru obligațiile și perioadele ﬁscale care au făcut
obiectul sesizării. Dacă, după sesizarea organelor de urmărire penală, procurorul,
prin ordonanță, dispune clasarea ori renunțarea la urmărirea penală sau dacă, după
trimiterea în judecată, instanța lasă nesoluționată acțiunea civilă, organul de inspecție ﬁscală poate relua inspecția. În acest caz, se transmite un nou aviz de inspecție
ﬁscală;
Rezultatul controlului antifraudă: punctul de vedere al contribuabilului/plătitorului
față de constatările menționate în procesul-verbal/actul de control se analizează la
nivelul Direcției generale antifraudă ﬁscală;
Publicarea listelor contribuabililor care nu au obligații restante: până în ultima zi a
primei luni din trimestrul următor celui de raportare, organul ﬁscal central, precum
și organul ﬁscal local au obligația de a publica pe pagina de internet proprie lista contribuabililor persoane juridice care au declarat și au achitat la scadență obligațiile
ﬁscale de plată și care nu au obligații restante;
Ordinea stingerii obligațiilor ﬁscale: se sting cu prioritate sumele individualizate în
deciziile de recuperare a ajutoarelor de stat și/sau de minimis emise, după caz, de
Comisia Europeană/entitățile ce dețin calitatea de furnizor sau de administrator de
ajutor de stat sau de minimis/Consiliul Concurenței și dobânzile aferente datorate de
la data plății ajutorului până la data recuperării sau a rambursării sale integrale;
Pentru menținerea valabilității eșalonării la plată sunt incluse condiții suplimentare:
Să se achite sumele stabilite prin decizia de recuperare a ajutoarelor de stat emisă
de către Comisia Europeană, inclusiv dobânzile aferente, datorate de la data plății
ajutorului până la data recuperării sau a rambursării sale integrale, în maximum 3
zile de la data comunicării acestei decizii;
Să se achite sumele stabilite prin decizia de recuperare a ajutoarelor de stat sau de
minimis emisă de către entitățile ce dețin calitatea de furnizor sau de administrator
de ajutor de stat sau de minimis, inclusiv dobânzile aferente, datorate de la data plății ajutorului până la data recuperării sau a rambursării sale integrale în maximum 3
zile de la data comunicării acestei decizii;
Să se achite sumele stabilite prin decizia de recuperare a ajutoarelor de minimis
emisă de către Consiliul Concurenței, inclusiv dobânzile aferente, datorate de la data
plății ajutorului până la data recuperării sau a rambursării sale integrale, în maximum 3 zile de la data comunicării acestei decizii.
Pentru debitorii care au solicitat eșalonarea la plată și care trebuie să achite obligațiile ﬁscale administrate de organul ﬁscal central într-un anumit termen pentru a se
menține autorizația, acordul ori alt act administrativ similar, eșalonarea la plată se
acordă doar cu condiția constituirii garanțiilor prevăzute la art. 193 alin. (6) lit. a) și/
sau b), după caz (i.e. mijloace bănești consemnate la o unitate a Trezoreriei Statului /
scrisoare de garanție bancară sau poliță de asigurare de garanție).

© 2022 APEX Team International

Newsletter

Hotărârea 1074/2022 pentru modiﬁcarea art. 10 alin. (1^2) și (9) din HG
1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea
accizei la motorina utilizată în agricultură (MO 859/2022)
Potrivit acestei hotărâri, pentru anul 2022, valoarea totală a schemei de ajutor de stat
este de 817.000,00 mii lei care se acordă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Agriculturii și Dezvoltării Rurale (valoarea anterioară a ajutorului era de 337.000,00 mii
lei).

Ordinul 2048/2022 privind completarea reglementărilor contabile aplicabile
operatorilor economici (MO 878/2022)
Prin acest act normativ, care intră in vigoare la 1 ianuarie 2023, sunt introduse noi obligații de raportare de informații privind impozitul pe proﬁt, obligații generate de Directiva
(UE) 2021/2.101 a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2021 de modiﬁcare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește prezentarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe proﬁt
Entitățile raportoare trebuie să îndeplinească criteriile de mărime de mai jos:
 Societățile-mamă ﬁnale, a căror cifră de afaceri netă consolidată a depășit la data bilanțului lor, pentru ﬁecare dintre ultimele două exerciții ﬁnanciare consecutive, cuantumul de 3.700.000.000 lei;
 Entitățile autonome a căror cifră de afaceri netă a depășit la data bilanțului lor, pentru ﬁecare dintre ultimele două exerciții ﬁnanciare consecutive, cuantumul de
3.700.000.000 lei.
Totodată, raportarea trebuie întocmită și de către:
 ﬁlialele mijlocii și mari, care sunt controlate de către o societate-mamă ﬁnală care nu
intră sub incidența OMFP 1802/2014, atunci când cifra de afaceri netă consolidată a
depășit la data bilanțului său, pentru ﬁecare dintre ultimele două exerciții ﬁnanciare
consecutive, cuantumul de 3.700.000.000 lei;
 sucursalele din România, înﬁințate de entități care nu intră sub incidența legislației
unui stat membru.
Sucursala are obligații de raportare dacă:
a) entitatea care a deschis sucursala este ﬁe o entitate aﬁliată unui grup a cărui societate-mamă ﬁnală nu este reglementată de legislația unui stat membru și a cărui cifră de
afaceri netă consolidată a depășit la data bilanțului său, pentru ﬁecare din ultimele
două exerciții ﬁnanciare consecutive, cuantumul de 3.700.000.000 lei, ﬁe o entitate
autonomă a cărei cifră de afaceri netă a depășit la data bilanțului său, pentru ﬁecare
dintre ultimele două exerciții ﬁnanciare consecutive, cuantumul de 3.700.000.000
lei, și
b) societatea-mamă ﬁnală menționată la lit. a) nu are o ﬁlială mijlocie sau mare.
Nu mai există obligații de raportare când cifra de afaceri netă scade sub pragul de
35.000.000 lei pentru ﬁecare din ultimele doua exerciții ﬁnanciare consecutive.
Filialele și sucursalele nu mai au obligații de raportare în cazul în care un raport privind
informațiile referitoare la impozitul pe proﬁt este întocmit de o societate-mamă ﬁnală
sau de o entitate autonomă care nu intră sub incidența legislației unui stat membru, iar
raportul îndeplinește criteriile speciﬁcate in ordin.
Ordinul include și prevederi cu privire la:
 conținutul raportului,
 speciﬁcații pentru publicarea și accesibilitatea raportului,
 responsabilitatea pentru întocmirea, publicarea și asigurarea accesului la raport
 in cazul în care există obligația auditării situațiilor ﬁnanciare anuale, raportul de audit stabilește dacă, pentru exercițiul ﬁnanciar anterior exercițiului auditat, entitatea a
avut obligația de a publica un raport privind informațiile referitoare la impozitul pe
proﬁt și, în caz aﬁrmativ, dacă raportul a fost publicat.

Nou!
Raportarea de
informații privind
impozitul pe proﬁt

Ordinul 1348/2022 privind modiﬁcarea și completarea Clasiﬁcării ocupațiilor
din România - nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului
National de Statistică 1.832/856/2011 (MO 880/2022)
Clasiﬁcarea ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin
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Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului
National de Statistică 1.832/856/2011, , se modiﬁcă și se completează cu noile ocupații
practicate în cadrul economiei naționale.

Ordinul 1587/2022 privind aprobarea Procedurii de punere în aplicare a hotărârilor judecătorești prin care s-a dispus suspendarea executării deciziei
de declarare în inactivitate, în baza prevederilor Legii contenciosului administrativ 554/2004, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului
unor formulare (MO885/2022)

Posibilități de
reactivare a
contribuabililor in
anumite cazuri

Procedura se aplică contribuabililor declarați inactivi, potrivit art. 92 alin. (1) lit. a)-g)
din Legea 207/2015 privind Codul de procedură ﬁscală, cu modiﬁcările și completările
ulterioare (Codul de procedură ﬁscală), pentru care s-a dispus suspendarea executării
deciziei de declarare în inactivitate, în baza prevederilor Legii contenciosului administrativ 554/2004.
Competența pentru punerea în aplicare a hotărârii judecătorești prin care s-a dispus suspendarea executării deciziei de declarare în inactivitate revine compartimentului cu atribuții în domeniul gestionării registrului contribuabililor din cadrul organelor ﬁscale în a
căror evidență ﬁscală este înregistrat contribuabilul.
Pentru reactivarea contribuabilului, compartimentul de specialitate întocmește un referat
motivat, în care bifează situațiile corespunzătoare suspendării executării deciziei de declarare în inactivitate și care conține în mod obligatoriu:
a) datele de identiﬁcare ale contribuabilului (denumirea, domiciliul ﬁscal, codul de
identiﬁcare ﬁscală);
b) numărul și data deciziei prin care respectivul contribuabil a fost declarat inactiv;
c) numărul și data hotărârii judecătorești prin care s-a dispus suspendarea executării
deciziei de declarare în inactivitate pentru respectivul contribuabil;
d) motivația propunerii de scoatere din oﬁciu din evidența contribuabililor declarați
inactivi;
e) propunerile privind efectele aplicării suspendării executării deciziei de declarare în
inactivitate și motivația acestora, după caz.
Compartimentul de specialitate veriﬁcă și dacă persoana impozabilă se încadrează în altă
situație de anulare a înregistrării în scopuri de TVA prevăzută la art. 316 alin. (11) din
Codul ﬁscal. Rezultatul veriﬁcării se înscrie în referat. Dacă persoana impozabilă nu îndeplinește altă condiție de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, prin referat se propune și înregistrarea în scopuri de TVA și păstrarea codului de înregistrare în scopuri de
TVA atribuit inițial. Pe baza referatului aprobat, compartimentul de specialitate înscrie în
Registrul contribuabililor inactivi/reactivați mențiunea de reactivare, începând cu data
pronunțării hotărârii judecătorești prin care s-a dispus suspendarea executării deciziei de
declarare în inactivitate pentru respectivul contribuabil.
Dacă persoana impozabilă îndeplinește altă condiție de anulare a înregistrării în scopuri
de TVA prevăzută la art. 316 alin. (11) din Codul ﬁscal, prin referat se propune ca înregistrarea în scopuri de TVA să rămână anulată.
Procedura prezintă și ﬂuxurile pentru situațiile:
 hotărârilor judecătorești prin care s-a dispus suspendarea executării deciziei de declarare în inactivitate, la data încetării de drept a suspendării executării;
 hotărârilor judecătorești deﬁnitive prin care s-a dispus anularea deciziei de declarare
în inactivitate;
 hotărârilor judecătorești deﬁnitive prin care s-a dispus menținerea dispozițiilor deciziei de declarare în inactivitate.

Instrucțiunea 3/2022 pentru modiﬁcarea și completarea Instrucțiunii ASF
1/2021 privind modul de transmitere a raportărilor și a altor documente în
format electronic către ASF (MO 886/2022)
Conform acestei instrucțiuni, care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2023, cererile aferente
proceselor de autorizare/avizare, însoțite de documentele necesare, se transmit prin utilizarea portalului autorizări, disponibil la adresa https://autorizari.asfromania.ro/
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Hotărârea 1106/2022 pentru modiﬁcarea și completarea titlului VIII ''Accize
și alte taxe speciale'' din Normele metodologice de aplicare a Legii 227/2015
privind Codul ﬁscal, aprobate prin HG 1/2016 (MO 887/2022)
Actul normativ aduce modiﬁcări ce vizează:
 reducerea sarcinilor administrative la nivelul autorităților competente și la nivelul
operatorilor economici;
 simpliﬁcarea și modernizarea modului de declarare a prețurilor de vânzare cu amănuntul pentru țigarete și reducerea intervalului de timp pentru sintetizarea informațiilor;
 eﬁcientizarea monitorizării și controlului;
 adoptarea unui mod de lucru bazat pe documente electronice;
 corelarea cu prevederile Codului ﬁscal ca urmare transpunerii Directivei (UE)
2020/1151 a Consiliului de modiﬁcare a Directivei 92/83/CEE privind armonizarea
structurilor accizelor la alcool și băuturi alcoolice;
 uniformizarea tratamentului aplicabil operatorilor economici prin care aceștia să poată prezenta certiﬁcate eliberate și de laboratoare de metrologie agreate de Biroul Român de Metrologie Legală;
 ajustarea mecanismelor de acordare a scutirilor directe/indirecte prevăzute la art.
397 alin. (1) din Codul ﬁscal;
 acordarea scutirii de la plata accizelor pentru operatorii economici autorizați ca utilizatori ﬁnali pentru aprovizionarea cu produse energetice, cărbune și cocs, utilizate
pentru producția combinată de energie electrică și energie termică de la producători,
importatori, destinatari înregistrați, precum și alți operatori economici care achiziționează astfel de produse pentru a ﬁ livrate către centralele de producție de energie
electrică sau producție combinată de energie electrică și termică.

Ordinul 1610/2022 privind modiﬁcarea și completarea OPANAF 2.809/2016
pentru aprobarea Procedurii de soluționare a cererilor de rambursare a taxei
pe valoarea adăugată formulate de către persoanele impozabile nestabilite în
România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene (MO 888/2022)
Actul normativ aduce modiﬁcări formularelor Cerere de informații suplimentare, respectiv
Cerere de alte informații suplimentare, adresate solicitantului sau autorității competente
din statul membru în care este stabilit solicitantul.

Certiﬁcatele TVA
la achizițiile
intracomunitare de
mijloace de
transport

Ordinul 1611/2022 pentru aprobarea Procedurii de eliberare a certiﬁcatelor
privind taxa pe valoarea adăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de
mijloace de transport, precum și pentru aprobarea unor formulare (MO
891/2022)
Prin acest act normativ se aprobă procedura de eliberare a certiﬁcatelor privind taxa pe
valoarea adăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport achiziționate din statele membre ale UE de către persoanele care nu sunt înregistrate și care nu
trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Codul ﬁscal.
Certiﬁcatele care ﬁe atestă plata TVA , ﬁe atestă că nu se datorează TVA in România. sunt
necesare înmatriculării în România a respectivelor mijloace de transport.
Solicitantul unui certiﬁcat care să ateste plata TVA, depune cererea de eliberare a certiﬁcatului după depunerea Decontului special de taxă pe valoarea adăugată și achitarea taxei
datorate.
Cererea se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin poștă sau direct la organul ﬁscal competent.
Pe baza cererii și a documentației depuse de solicitant, a informațiilor existente în evidența ﬁscală a organului ﬁscal, precum și a informațiilor obținute ca urmare a protocolului de colaborare încheiat între ANAF și Regia Autonomă "Registrul Auto Român", după
caz, compartimentul cu atribuții în gestionarea declarațiilor ﬁscale, analizează dacă mijlocul de transport se încadrează sau nu în categoria mijloacelor de transport noi, în sensul art. 266 alin. (3) din Codul ﬁscal, și dacă se datorează sau nu se datorează TVA pentru
respectiva achiziție intracomunitară în România.
În situația în care din documentația prezentată sau din informațiile deținute de organul
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ﬁscal rezultă că persoana ar trebui să ﬁe înregistrată în scopuri de TVA conform art. 317
din Codul ﬁscal, organul ﬁscal procedează, anterior eliberării certiﬁcatului solicitat, la
înregistrarea, din oﬁciu, în scopuri de TVA conform art. 317 din Codul ﬁscal și procedurii
de modiﬁcare, din oﬁciu, a vectorului ﬁscal cu privire la TVA, aprobată prin ordin al președintelui ANAF.
Dacă se constată ca achiziția este taxabilă in România iar solicitantul nu a depus Decontul
special de TVA și nu a achitat taxa datorată compartimentul de specialitate notiﬁcă solicitantul că pentru respectiva operațiune se datorează TVA în România și pentru aceasta
există obligația de depunere a Decontului special de TVA adăugată și de plată.
Ordinul cuprinde și formularistica aferentă procedurii:
 cererea de eliberare a Certiﬁcatului privind taxa pe valoarea adăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport,
 certiﬁcatul privind taxa pe valoarea adăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de
mijloace de transport,
 referatul privind analiza Cererii de eliberare a Certiﬁcatului privind taxa pe valoarea
adăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport.

Norme Metodologice din 2022 privind întocmirea situațiilor ﬁnanciare periodice la nivel individual, conforme cu Standardele internaționale de raportare
ﬁnanciară, aplicabile instituțiilor ﬁnanciare nebancare în scopuri de monitorizare/supraveghere prudențiala (MO 896/2022)
Actul normativ reglementează:
 structura și periodicitatea situațiilor ﬁnanciare periodice la nivel individual,
 regulile generale de întocmire și termenele de transmitere,
 regulile speciﬁce de întocmire și modelele acestora,
 corespondența cu planul de conturi pentru instituțiile care aplică IFRS,
 corelațiile și controlul formularelor.

Contribuția la
Fondul de Tranziție
Ordinul 1635/2022 privind modiﬁcarea și completarea OPANAF 587/2016
Energetică se
pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru dedeclară prin D100

clararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau
reținere la sursă (MO 897/2022)
Ordinul reglementează declararea Contribuției la Fondul de Tranziție Energetică cu ajutorul formularului 100 și corecțiile sumelor, prin intermediul declarației 710.
Conform art. 15, alin.(1) din OUG 27/2022, începând cu data de 1 septembrie 2022 și până
la 31 martie 2023, producătorii de energie electrică, entitățile agregate de producere a
energiei electrice, traderii, furnizorii care desfășoară activitatea de trading și agregatorii
care tranzacționează cantități de energie electrică și/sau gaze naturale pe piața angro
plătesc o contribuție la Fondul de Tranziție Energetică.
Prevederile art. 15 alin. (1) din OUG 27/2022 nu sunt aplicabile pentru capacitățile de
producție puse în funcțiune după data de 1 septembrie 2022, și pentru companiile care
furnizează servicii publice de termie care produc energie electrică prin cogenerare.

Ordinul 1636/2022 pentru aprobarea Procedurii și a condițiilor de înregistrare a reprezentanților persoanelor nerezidente care sunt obligate să calculeze,
să declare și să plătească contribuția la Fondul de Tranziție Energetică, precum și pentru stabilirea unor competente de administrare (MO 897/2022)
Procedura se aplică în cazul în care persoanele nerezidente, care desfășoară tranzacții pe
piața de energie din România și care sunt obligate să calculeze, să declare și să plătească
contribuția la Fondul de Tranziție Energetică, optează pentru desemnarea unui reprezentant pentru îndeplinirea acestor obligații.
Principalele elemente ale procedurii:
 reprezentantul se desemnează printr-o cerere depusă la organul ﬁscal competent.
Poate ﬁ desemnat ca reprezentant orice persoană înregistrată ﬁscal în România, care
are domiciliu/sediu în România. Nu se admite decât un singur reprezentant pentru
ansamblul obligațiilor care îi revin persoanei nerezidente;
 cererea de desemnare a reprezentantului se depune însoțită de:
a) actul de împuternicire, din care să rezulte, în mod expres, calitatea de reprezentant
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pentru îndeplinirea obligațiilor care îi revin persoanei nerezidente potrivit OUG
119/2022;
b) acceptul scris al persoanei propuse ca reprezentant, prin care aceasta se angajează
să îndeplinească obligațiile ce îi revin conform OUG 119/2022 și să răspundă în solidar cu persoana nerezidentă, pentru declararea și plata contribuției;
c) dovada constituirii garanției sub formă de scrisoare de garanție bancară sau cash
colateral, în cuantum de 1 milion euro, echivalent în lei, potrivit OUG 119/2022.
Compartimentul de specialitate din cadrul organului ﬁscal competent veriﬁcă îndeplinirea condițiilor prevăzute și, în termen de cel mult 3 zile de la data primirii cererii, comunică decizia luată atât persoanei nerezidente, cât și persoanei propuse ca reprezentant.

Hotărârea 1112/2022 pentru aprobarea Acordului dintre Secretariatul General al Guvernului României - Departamentul pentru dezvoltare durabilă și
Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, semnat la București
la 15 iulie 2022 și la Paris la 1 august 2022 (MO 901/2022)
Ordonanță de urgență 123/2022 privind modiﬁcarea Legii 129/2019 pentru
prevenirea și combaterea spălării banilor și ﬁnanțării terorismului, precum
și pentru modiﬁcarea și completarea unor acte normative (MO 906/2022)
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei OUG (i.e. 14 septembrie 2022), regiile autonome, companiile și societățile naționale și societățile deținute integral sau majoritar
de stat depun la înmatriculare și ori de câte ori intervine o modiﬁcare o declarație privind
beneﬁciarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneﬁciarilor
reali al societăților.
În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei OUG, entitățile de mai
sus, înmatriculate anterior datei de 14 septembrie 2022, depun o declarație privind beneﬁciarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneﬁciarilor reali
al societăților.

Hotărârea 9/2022 a CCF privind susținerea examenului de atribuire a calității de consultant ﬁscal sau de consultant ﬁscal asistent - sesiunea noiembrie
2022 (MO 910/2022)

Noi entități care
trebuie sa depună
declarația privind
beneﬁciarul real

Examenul de atribuire a calității de consultant ﬁscal sau de consultant ﬁscal asistent sesiunea noiembrie 2022, este organizata de către Camera Consultanților Fiscali (CCF) în
sistem online în data de 5 noiembrie 2022.

Ordinul 1667/2022 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 918/2018)
Prin acest act normativ se aprobă actualizarea modelului și conținutul formularului 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".

Ordinul 1679/2022 pentru aprobarea Procedurii privind redirecționarea impozitului pe proﬁt/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, potrivit
legii, pentru efectuarea de sponsorizări și/sau acte de mecenat sau acordarea
de burse private, precum și a modelului și conținutului unor formulare (MO
923/2022)
Prin acest ordin se aprobă modelul, conținutul și instrucțiunile de completare a formularului 177 "Cerere privind redirecționarea impozitului pe proﬁt/impozitului pe veniturile
microîntreprinderilor", precum și a formularului "Notiﬁcare privind redirecționarea impozitului pe proﬁt/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor".
Valoarea impozitului pe proﬁt sau a diferenței de impozit pe proﬁt care poate ﬁ redirecționată se calculează prin scăderea din valoarea minimă stabilită, potrivit art. 25 alin. (4)
lit. i) din Codul ﬁscal, a sumelor reprezentând sponsorizare și/sau mecenat, burse private, acordate entităților beneﬁciare în anul pentru care s-a depus declarația anuală de imPagina 7
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pozit pe proﬁt, și a sumelor reportate, astfel cum au fost înscrise în formularul 101
"Declarație privind impozitul pe proﬁt" a anului respectiv.
Obligația plății sumei redirecționate din impozitul pe proﬁt, respectiv din impozitul pe
veniturile microîntreprinderilor, revine organului ﬁscal competent.
Redirecționarea impozitului pe proﬁt, respectiv a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, pentru sponsorizarea entităților persoane juridice fără scop lucrativ, inclusiv
a unităților de cult, poate ﬁ efectuată doar dacă beneﬁciarul sponsorizării este înscris la
data plății sumei respective de către organul ﬁscal în Registrul entităților/unităților de
cult pentru care se acordă deduceri ﬁscale. Fac excepție de la înscrierea in Registru Fondul Națiunilor Unite pentru Copii - UNICEF și alte organizații internaționale care își desfășoară activitatea potrivit prevederilor unor acorduri speciale la care România este parte.
În sensul prezentei proceduri, entitatea beneﬁciară poate ﬁ o persoană juridică fără scop
lucrativ, unitate de cult, Fondul Națiunilor Unite pentru Copii - UNICEF, orice organizație
internațională care își desfășoară activitatea potrivit prevederilor unor acorduri speciale
la care România este parte, alți beneﬁciari prevăzuți de Legea 32/1994 privind sponsorizarea, Legea bibliotecilor 334/2002, precum și beneﬁciarii de burse private, potrivit legii.

Ordinul 2061/2022 privind stabilirea valorii sumei indexate care se acordă
sub formă de tichete culturale pentru semestrul II al anului 2022 (MO
923/2022)
Nou! - D395
Declarația
informativă privind
trimiterile poștale
contra ramburs
efectuate de către
furnizorii de
servicii poștale pe
teritoriul național

Pentru semestrul II al anului 2022, valoarea sumei care se acordă lunar, respectiv ocazional, sub formă de tichete culturale, este de maximum 190 de lei/lună, respectiv de maximum 380 de lei/eveniment.

Ordinul 1644/2022 privind declararea serviciilor de trimitere contra ramburs
efectuate de către furnizorii de servicii poștale pe teritoriul național și pentru aprobarea modelului, conținutului și a modalităților de depunere pentru
declarația informativă privind trimiterile poștale contra ramburs efectuate
de către furnizorii de servicii poștale pe teritoriul național (MO 926/2022)
Prin ordin se aprobă modelul și conținutul formularului 395 "Declarație informativă privind trimiterile poștale contra ramburs efectuate de către furnizorii de servicii poștale pe
teritoriul național’’.
Formularul se completează și se depune de către persoanele autorizate pentru activitatea
de furnizare a serviciilor poștale deﬁnite la art. 2 pct. 20 din OUG 13/2013 privind serviciile poștale. Nu fac obiectul prezentei declarații trimiterile de corespondență.
Termenul de depunere este lunar, până în ultima zi calendaristică a lunii următoare perioadei de raportare. Declarația se depune în format electronic, pe portalul e-guvernare,
sub forma unui ﬁșier PDF, cu ﬁșier xml atașat, semnat electronic.
Se declară in D395 trimiterile poștale contra ramburs efectuate pe teritoriul național începând cu luna următoare de la împlinirea unui termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a ordinului (adică începând cu luna decembrie 2022).

Ordinul 2117/2018 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor
și documentelor utilizate în activitatea de veriﬁcare a situației ﬁscale personale (MO 926/2022)
Prin acest act normativ sunt aduse modiﬁcări cu privire la modalitatea de comunicare a
formularelor și documentelor utilizate în activitatea de veriﬁcare a situației ﬁscale personale.
Totodată, se precizează ca, în situația comunicării prin mijloace electronice de transmitere la distanță potrivit art. 47 alin. (15) din Codul de procedură ﬁscală, acesta se consideră
comunicat la data punerii la dispoziția contribuabilului prin aceste mijloace.

Circulara 28/2022 privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2022 (MO 927/2022)
Începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2022, rata dobânzii plătite la
rezervele minime obligatorii constituite în lei este de 0,60% pe an.
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Hotărârea 1164/2022 privind aprobarea Procedurii de acces online al salariaților sau foștilor salariați la datele din registrul general de evidență a salariaților, a modalității de generare și descărcare a extrasului, precum și a condițiilor în care prin extras se poate dovedi vechimea în muncă și/sau specialitate (MO 937/2022)
Începând cu 31 decembrie 2024, salariații si foștii salariați au acces la datele din registrul
general de evidență a salariaților. Pentru aceasta salariatul sau fostul salariat ori un împuternicit al acestuia se poate prezenta pentru obținerea numelui de utilizator și a parolei
la:
 sediul ITM aﬂat în raza domiciliului/sediului angajatorului;
 sediul ITM în a cărui rază teritorială își desfășoară/și-au desfășurat activitatea salariații unităților fără personalitate juridică care au primit delegare de competență pentru înﬁințarea, completarea și transmiterea registrului;
 sediul ITM în a cărui rază teritorială salariatul/fostul salariat are domiciliul, în cazul
în care sediul angajatorului a fost/se aﬂă în altă localitate decât localitatea de domiciliu a salariatului/fostului salariat.
Obținerea de user si ID se face in baza unei solicitări scrise si a cărții de identitate, respectiv a procurii speciale.
Vechimea în muncă sau în specialitate poate ﬁ dovedită cu extrasul generat online din
registru, asumat de angajator prin semnătură olografă sau, după caz, semnătură electronică caliﬁcată, care atestă activitatea desfășurată, durata activității, salariul, vechimea în
muncă și în specialitate, conform documentelor deținute de angajator.

Ordinul 2062/2022 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se
acordă sub formă de tichete de creșă pentru semestrul II al anului 2022
(MO948/2022)
Pentru semestrul II al anului 2022, începând cu luna octombrie 2022, valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creșă, stabilită potrivit legii, este de 570 lei.

Ordonanță de urgență 125/2022 pentru modiﬁcarea și completarea OUG
196/2005 privind Fondul pentru mediu (MO922/2022)

Modiﬁcări aduse
legislației în
domeniul
Fondului de mediu

Prin acest act normativ sunt introduse prevederi cu privire la noi obligații de utilizare a
aplicației informatice SITAD (sistemul informatic de asigurare a trasabilității deșeurilor)
de către operatorii care gestionează anvelope uzate, baterii și acumulatori portabili, echipamente electrice și electronice, persoanele juridice care gestionează deșeuri municipale,
operatorii economici care transportă transfrontalier deșeuri în vederea valoriﬁcării în
România. Sunt introduse noi prevederi cu privire la garanția datorată de companiile care
implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului și la garanția datorată de operatorii economici care desfășoară activități de colectare, valoriﬁcare, salubrizare sau brokeraj și raportează deșeuri pentru contribuabili.
De asemenea, sunt introduse noi valori pentru amenzi, dintre care:
 nerespectarea obligației de evidențiere a ecotaxei pe documentele de vânzare, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 9.000 lei la 10.000 lei;
 calcularea în mod eronat a garanției constituite potrivit prevederilor art. 121 alin. (1)
sau ale art. 123 alin. (1) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la
90.000 lei la 100.000 lei.

INFO – Cursurile de închidere ale lunii septembrie 2022
Cursurile valutare comunicate de BNR care sunt folosite la închiderea lunii septembrie
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 = 4,9490 RON; 1 CHF = 5,1652 RON; 1 GBP = 5,6367 RON; 1 USD = 5,0469 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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