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Ordinul 12/2022 privind stabilirea produselor cu risc ﬁscal ridicat, co‐
mercializate în relația B2B (MO 27/2022)

Prin acest ordin sunt stabilite produsele cu risc ﬁscal ridicat, comercializate în relația B2B, pentru care se transmit facturile emise în sistemul național privind factura
E-mail: oﬃce@apex-team.ro
electronică RO e-Factura:
1. Legume, fructe, rădăcini și tuberculi alimentari, alte plante comestibile
Cuprins:
2. Băuturi alcoolice
3. Construcții noi
• Lista produselor cu
4. Produse minerale (apă minerală naturală, nisip și pietriș)
risc ﬁscal ridicat
comercializate in
5. Îmbrăcăminte și încălțăminte
relația B2B
In anexa la ordin sunt prezentate atât codurile NC pentru ﬁecare din aceste produ• Declarația unică (212) se, cât și justiﬁcarea încadrării în categoria de risc ﬁscal ridicat.
în anul 2022
Reamintim că, potrivit OUG 130/2021, prin derogare de la prevederile art. 10-12 din
• Proceduri de colectare
OUG 120/2021, pentru produsele cu risc ﬁscal ridicat, comercializate în relația B2B:
și restituire a TVA
a) furnizorii pot, în perioada 1 aprilie - 30 iunie 2022, să transmită facturile emise
pentru contribuabilii
în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, indiferent dacă
care aplică anumite
destinatarii sunt sau nu înregistrați în Registrul RO e-Factura;
regimuri speciale
• Ratiﬁcarea
b) furnizorii sunt obligați, începând cu data de 1 iulie 2022, să transmită facturile
Protocolului pentru
emise în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, indiferent
modiﬁcarea
dacă destinatarii sunt sau nu înregistrați în Registrul RO e-Factura.
Fax:

•
•
•
•
•

•
•
•
•

+ 40 (0) 31 805 7739
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Ordinul 2127/2021 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalită‐
ții de depunere și de gestionare a formularului 212 ''Declarație unică
privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele
ﬁzice'' (MO 10/2022)
Cine si pentru ce venituri trebuie să depună declarația 212?
 persoanele ﬁzice care în anul de impunere au realizat, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/și din străinătate și care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii, potrivit prevederilor
Codului ﬁscal (activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, cedarea folosinței bunurilor, activități agricole, silvicultură și piscicultură, investiții și din alte surse).
 următoarele categorii de contribuabili:
ο profesioniști, astfel cum sunt reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea
287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modiﬁcările ulterioare, și persoanele ﬁzice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe care au beneﬁciat de:
• indemnizația prevăzută la art. XV din OUG 30/2020 pentru modiﬁcarea și
completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri
în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modiﬁcări și
completări prin Legea 59/2020, cu modiﬁcările ulterioare;
• indemnizația prevăzută la art. 3 din OUG 132/2020 privind măsuri de sprijin
destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru
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stimularea creșterii ocupării forței de muncă, aprobată cu modiﬁcări și completări prin Legea 282/2020, cu modiﬁcările și completările ulterioare;
• indemnizația prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. a) și/sau lit. b) din OUG 111/2021
pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii
profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2;
ο avocații care au beneﬁciat de indemnizația prevăzută la art. XV din OUG 30/2020
pentru modiﬁcarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea
unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modiﬁcări și
completări prin Legea 59/2020, cu modiﬁcările ulterioare.
 persoanele ﬁzice care nu realizează venituri și care optează pentru plata contribuției
de asigurări sociale de sănătate.

Termen de depunere

Declarația unică
2022!

25 mai 2022 este termenul pentru:
 veniturile realizate in anul 2021
 veniturile estimate a ﬁ realizate în anul ﬁscal 2022
 exercitarea opțiunii privind destinația unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câștigul net anual impozabil stabilit
potrivit art. 123 alin. (3) din Codul ﬁscal, pentru susținerea entităților nonproﬁt care
se înﬁințează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private.
Declarația se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului/încheierii contractului între părți, în cazul contribuabililor care încep o activitate în
cursul anului ﬁscal sau al celor care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din
patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este
ﬁnală și care nu au avut, până la acea dată, obligația depunerii declarației unice.

Unde?
Declarația se depune la organul ﬁscal central competent, respectiv:
a) organul ﬁscal central în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are
domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta
este diferită de domiciliu, pentru persoanele ﬁzice care au domiciliul ﬁscal în România;
b) organul ﬁscal central competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor
persoane ﬁzice, fără domiciliu ﬁscal în România

Cum?
Declarația se poate depune:
 în format hârtie, direct la registratura organului ﬁscal sau prin poștă, cu conﬁrmare
de primire
 prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare:
ο prin intermediul serviciului "Spațiul privat virtual" (SPV)
ο pe site-ul https://www.e-guvernare.ro cu semnătură electronică caliﬁcată.

Ordinul 10/2022 pentru aprobarea unor proceduri de colectare a creanțelor
bugetare reprezentând TVA datorată de contribuabilii care aplică regimurile
speciale prevăzute de art. 314, 315 și 315^2 din Legea nr. 227/2015 privind
Codul ﬁscal (MO 27/2022)
Prin acest ordin se aprobă:
I. Procedura de evidențiere și plată a sumelor reprezentând TVA datorată de contribuabilii care utilizează regimurile speciale
II. Procedura de restituire a sumelor reprezentând TVA plătită în plus de contribuabilii
care utilizează regimurile speciale.
Regimurile speciale sunt:
a) regimul special pentru servicii prestate de persoane impozabile nestabilite în Uniunea
Europeană;
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b) regimul special pentru vânzările intracomunitare de bunuri la distanță, pentru livrările de bunuri interne efectuate de interfețele electronice care facilitează aceste livrări
și pentru serviciile prestate de persoane impozabile stabilite în Uniunea Europeană,
dar nu în statul membru de consum;
c) regimul special pentru vânzarea la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau
țări terțe.

I. Procedura de evidențiere și plată:
A. În situația în care România este stat membru de înregistrare, contribuabilii care utilizează regimurile speciale trebuie:
1. să completeze și să depună la organul ﬁscal competent (i.e. Administrația ﬁscală pentru contribuabili nerezidenți din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București) o declarație specială de TVA (prin mijloace electronice) : D398
2. să achite TVA într-un cont special deschis, în euro, la o bancă comercială, până la termenul-limită de declarare a taxei pe valoarea adăugată
3. pe documentul de plată se înscriu numărul unic de referință alocat în momentul depunerii ﬁecărei declarații speciale de TVA (format din codul de țară, codul de înregistrare în scopuri de TVA sau codul de înregistrare special) și perioada de declarare.
Termen:
 până la sfârșitul următoarei luni de după încheierea ﬁecărui trimestru calendaristic în care au fost prestate servicii, vânzări intracomunitare de bunuri la distanță sau
livrări de bunuri interne efectuate de interfețele electronice care facilitează aceste
livrări
 până la sfârșitul următoarei luni de după încheierea perioadei ﬁscale acoperite de
declarație pentru vânzarea la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări
terțe
Caracteristici procedură:
 TVA datorată de contribuabilii care utilizează regimurile speciale se plătește în euro
 Organul ﬁscal competent transferă sumele încasate, pentru ﬁecare stat membru de
consum, potrivit declarațiilor speciale depuse de contribuabili, în termen de cel mult
20 de zile de la sfârșitul lunii în care au fost încasate aceste sume
 Organul ﬁscal competent din România notiﬁcă contribuabilii care nu achită TVA aferentă regimurilor speciale, în termen de maximum 10 zile de la împlinirea termenului
 Notiﬁcările ulterioare pentru neplata si colectarea TVA sunt făcute de statul membru
de consum, iar contribuabilul care a fost astfel notiﬁcat are obligația plății TVA restante direct statului membru de consum
 Obligația stabilirii și calculării oricăror dobânzi, penalități sau altor taxe pentru neplata TVA la termen revine ﬁecărui stat membru de consum
 În situația în care România primește o cerere de recuperare conform regulilor de asistență reciprocă în materie de recuperare a creanțelor legate de impozite, taxe și alte
măsuri, în care sunt înscrise creanțe reprezentând TVA datorată de contribuabilii care
utilizează regimurile speciale, organul ﬁscal central competent în administrarea obligațiilor ﬁscale datorate de aceștia aplică în mod corespunzător prevederile Legii
207/2015 privind Codul de procedură ﬁscală, cu modiﬁcările și completările ulterioare.
 Pentru recuperarea sumelor reprezentând TVA și accesorii aferente, organul ﬁscal
competent începe executarea silită folosind modelele de acte de executare existente în
legislația națională, cu menționarea sumelor în euro.
B. În situația în care România este stat membru de consum
 Evidența TVA se organizează de organul ﬁscal competent, pentru ﬁecare contribuabil
care aplică regimurile speciale, în euro și în lei.
 Sumele reprezentând TVA datorate de contribuabilii înregistrați în alt stat membru al
Uniunii Europene se virează de către statele membre de înregistrare într-un cont special deschis în euro indicat de organul ﬁscal competent.
 În situația în care contribuabilul care aplică regimurile speciale nu efectuează plata
TVA sau o efectuează cu întârziere, se calculează obligații ﬁscale accesorii pentru neachitarea TVA la termenul de plată și se întreprind măsurile necesare pentru colectarea
acestora potrivit legii.
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 În vederea recuperării TVA de plată și a obligațiilor ﬁscale accesorii aferente de la
contribuabilii care utilizează regimurile speciale, organul ﬁscal competent procedează
la formularea unei cereri de asistență reciprocă la recuperare.

II. Procedura de restituire a sumelor reprezentând TVA plătită în plus

Modiﬁcări
reglementări
contabile

A. în situația în care România este stat membru de înregistrare:
1. dacă suma apare ca urmare a depunerii unei declarații de modiﬁcare a TVA cu diminuare de sumă, înainte de virarea sumelor cuvenite ﬁecărui stat membru de consum,
organul ﬁscal competent restituie TVA plătită în plus rezultată ca urmare a rectiﬁcării, la cererea contribuabilului.
Cererea poate ﬁ depusă și în mediul electronic la adresa de e-mail din linkul
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/oss_en la secțiunea Member
States OSS Contacts.
Restituirea TVA plătite în plus se efectuează numai după compensarea eventualelor
obligații ﬁscale datorate de contribuabilul care utilizează regimurile speciale.
În cazul în care organul ﬁscal competent constată ca nu sunt îndeplinite condițiile
pentru restituirea sumelor solicitate de contribuabil, acesta întocmește un referat
prin care menționează motivele care stau la baza respingerii cererii și temeiul legal,
precum și Decizia de respingere a cererii de restituire a TVA plătite în plus de contribuabilii care utilizează regimurile speciale sau de acordare a dobânzii aferente.
Organul ﬁscal competent transmite contribuabilului o notiﬁcare prin care solicită prezentarea punctului de vedere cu privire la motivele de respingere constatate, indicând
termenul de prezentare a punctului de vedere (cel mult 5 zile lucrătoare de la data
comunicării). În cazul necomunicării punctului de vedere, organul ﬁscal competent
comunică o nouă notiﬁcare, prin care va acorda un nou termen de comunicare a punctului de vedere al contribuabilului. În cazul în care contribuabilul nu comunică punctul de vedere nici după cea de-a doua notiﬁcare, audierea se consideră îndeplinită și
organul ﬁscal competent întocmește un referat în care consemnează acest fapt.
După analizarea punctului de vedere comunicat de contribuabil, organul ﬁscal competent emite Decizia de respingere a cererii de restituire a taxei pe valoarea adăugată
plătite în plus de contribuabilii.
2. în situația în care contribuabilul depune o declarație de modiﬁcare de TVA, cu diminuare de sumă, după efectuarea viramentelor de sume cuvenite ﬁecărui stat membru
de consum, restituirea sumei plătite în plus se efectuează de către statele membre de
consum direct contribuabilului solicitant.
B. în situația în care România este stat membru de consum
 Atunci când contribuabilul modiﬁcă declarația specială de TVA, prin diminuare de
sumă, după virarea de către statul membru de înregistrare a sumelor cuvenite
României ca stat membru de consum, la cererea contribuabilului, organul ﬁscal
competent restituie acestuia suma reprezentând TVA plătită în plus.
 Aceeași procedură se aplică și in situația sumelor încasate in plus față de declarația
de TVA.
 Restituirea se efectuează in euro.

Ordinul 1592/2021 pentru modiﬁcarea și completarea reglementărilor conta‐
bile aplicabile operatorilor economici (MO 28/2022)
Ordinul completează Reglementările contabile privind situațiile ﬁnanciare anuale individuale și situațiile ﬁnanciare anuale consolidate, aprobate prin OMFP 1802/2014.
Clariﬁcările aduse de acest ordin vizează:
 veniturile corespunzătoare cifrei de afaceri—sunt determinate de ﬁecare entitate
potrivit speciﬁcului activității desfășurate, potrivit legii
 momentul în care capitalizarea costurilor îndatorării trebuie sa înceteze - atunci
când se realizează cea mai mare parte a activităților necesare pentru pregătirea activului cu ciclu lung de fabricație, în vederea utilizării prestabilite sau a vânzării acestuia. Un activ este în mod normal pregătit pentru utilizare sau vânzare atunci când
construcția ﬁzică a activului este terminată, chiar dacă unele lucrări administrative
de rutină pot continua încă. Dacă mai sunt de realizat doar modiﬁcări minore, cum ar
ﬁ decorarea interioară a unei clădiri conform speciﬁcațiilor cumpărătorului sau utilizatorului, atunci se consideră că a fost încheiată cea mai mare parte a activităților.
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 data începerii capitalizării costurilor îndatorării, ca parte a costului unui activ cu
ciclu lung de producție, este data la care entitatea îndeplinește pentru prima dată toate condițiile de mai jos:
ο suportă cheltuielile pentru activul respectiv;
ο suportă costurile îndatorării;
ο întreprinde activitățile necesare pentru pregătirea activului în vederea utilizării sale
prestabilite sau pentru vânzare, activități care nu cuprind doar construirea ﬁzică a
activului.
 capitalul social prezentat în situațiile ﬁnanciare anuale trebuie să corespundă cu cel
înregistrat la oﬁciul registrului comerțului.
 o entitate care acționează în nume propriu recunoaște venituri la valoarea corespunzătoare bunurilor sau serviciilor transferate (furnizate de ea sau subcontractate).
 În cazul scoaterii din evidență a unei imobilizări necorporale sau corporale sunt evi‐
dențiate distinct veniturile generate de această operațiune (contul 7583 «Venituri
din vânzarea imobilizărilor necorporale și corporale și alte operațiuni de capital»),
cheltuielile reprezentând valoarea neamortizată a imobilizării (contul 6583
«Cheltuieli cu cedarea altor active și alte operațiuni de capital») și alte cheltuieli legate de cedarea acesteia. În această situație, eventualele ajustări pentru depreciere
constituite anterior se reiau corespunzător la venituri (contul 7813 «Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor, a investițiilor imobiliare și a activelor biologice
productive evaluate la cost»).

Legea 4/2022 pentru ratiﬁcarea Protocolului, semnat la Ierusalim la 3 no‐
iembrie 2020, de modiﬁcare a Convenției dintre Guvernul României și Guver‐
nul Statului Israel pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii
ﬁscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Ierusalim la 15 iunie 1997
(MO 13/2022)
Decretul 13/2022 privind promulgarea Legii pentru ratiﬁcarea Protocolului,
semnat la Ierusalim la 3 noiembrie 2020, de modiﬁcare a Convenției dintre
Guvernul României și Guvernul Statului Israel pentru evitarea dublei impu‐
neri și prevenirea evaziunii ﬁscale cu privire la impozitele pe venit, semnată
la Ierusalim la 15 iunie 1997 (MO 13/2022)

Ratiﬁcarea
Convenției
multilaterale –
acțiune din planul
BEPS

Prin această lege, aprobată prin decret prezidențial, intră in vigoare Protocolul de modiﬁcare a Convenției de evitare a dublei impuneri dintre România și Israel, prin care:
 sunt actualizate categoriile de impozite incluse in convenție
 este redeﬁnit termenul ”România”
 sunt aduse modiﬁcări articolului referitor la schimbul de informații, aducând-se clariﬁcări in aceasta arie.

Legea 5/2022 privind ratiﬁcarea Convenției multilaterale pentru implemen‐
tarea în cadrul tratatelor ﬁscale a măsurilor legate de prevenirea erodării
bazei impozabile și a transferului proﬁturilor, deschisă spre semnare și sem‐
nată de România la Paris la 7 iunie 2017 (MO 28/2022)
Convenția multilaterală (cunoscută sub denumirea de „Convenția MLI”) reprezintă una
din acțiunile planului BEPS, inițiat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și de Grupul celor 20 de Miniștri de Finanțe și Guvernatori ai Băncilor Centrale (G20) având ca scop combaterea erodării bazei impozabile și a transferului proﬁturilor.
Planul BEPS conține măsuri care urmăresc să asigure guvernelor instrumente naționale și
internaționale necesare combaterii evitării obligațiilor ﬁscale. Aceste instrumente au ca
scop taxarea proﬁturilor în țara în care se desfășoară activitățile generatoare de proﬁturi.
Conform expunerii de motive a actului normativ, Convenția MLI are rolul de a modiﬁca
tratatele ﬁscale încheiate între două sau mai multe părți la convenție. Aceasta nu va funcționa în același mod ca și un protocol de modiﬁcare a unui singur tratat ﬁscal în vigoare
prin care se modiﬁcă în mod direct textul tratatului respectiv. În schimb, prevederile
acestei convenții multilaterale se vor aplica concomitent cu cele ale tratatelor ﬁscale în
vigoare, modiﬁcând aplicarea acestora. Ca rezultat, în timp ce pentru scopuri interne,
Pagina 5

© 2022 APEX Team International

Newsletter

unele părți la convenția multilaterală pot dezvolta versiuni consolidate ale tratatelor ﬁscale în vigoare, astfel cum au fost acestea modiﬁcate de convenția multilaterală, altele
pot să nu facă acest lucru, întrucât consolidarea tratatului ﬁscal cu noile modiﬁcări nu
este o condiție obligatorie pentru aplicarea convenției multilaterale.
Prevederile convenției multilaterale vor produce efecte între statele semnatare la anumite
termene prevăzute în convenția multilaterală, calculate de la cea mai recentă dată de intrare în vigoare a convenției multilaterale pentru respectivele state semnatare.
Prin această Lege s-a ratiﬁcat Convenția multilaterală pentru implementarea în cadrul
tratatelor ﬁscale a măsurilor legate de prevenirea erodării bazei impozabile și a transferului proﬁturilor, iar în Monitorul Oﬁcial al României, Partea I, nr. 28 bis, a fost publicată
Convenția, care se poate achiziționa de la Biroul pentru relații cu publicul din Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București. In cadrul acestei Legi sunt prezentate o serie
de prevederi din Convenția MLI pe care România își rezervă dreptul să nu le aplice / le
înlocuiește, precum și dispoziții opționale și alternative adoptate.

Ordonanță de urgență 2/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecție so‐
cială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii,
suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epi‐
demiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS‐CoV‐2, precum și
pentru modiﬁcarea și completarea unor acte normative (MO 61 / 2022)
Ordonanța reintroduce decontarea indemnizațiilor de șomaj tehnic din bugetul asigurărilor de șomaj pentru perioada cuprinsă între data intrării sale in vigoare (20 ianuarie
2022 ) și până la 31 martie 2022.

Perioada de aplicabilitate
 pe perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din inițiativa
angajatorului, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2;
 pe perioada întreruperii sau reducerii temporare a activității, ca urmare a implemenMăsuri de protecție
tării măsurilor pentru diminuarea impactului tipului de risc prevăzute de hotărârile
socială Covid 19
Guvernului pentru prelungirea stării de alertă pe teritoriul României;
 pe perioada suspendării activității ca urmare a anchetelor epidemiologice, cu excepția
salariaților aﬂați în concediu medical și care primesc indemnizația de asigurări sociale aferentă.

Beneﬁciari
 Salariații care au contractul de muncă suspendat din inițiativa angajatorului, ﬁe pe
perioada întreruperii temporare a activității angajatorului, ﬁe pe perioada suspendării activității acestuia;
 Profesioniștii, persoanele ﬁzice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor
și drepturi conexe, persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă pe
perioada întreruperii temporare a activității și, de asemenea, sportivii care au încheiate contracte sportive, conform Legii educației ﬁzice și sportului nr 69/2000, pe perioada suspendării contractelor de activitate sportivă.
Nu beneﬁciază de indemnizația pentru șomaj tehnic salariații următorilor angajatori:
 instituții și autorități publice;
 societăți care la data solicitării indemnizației se aﬂă în faliment, dizolvare, lichidare
sau care au activitățile suspendate sau au impuse restricții din alte motive decât cele
generate de răspândirea SARS-CoV-2.

Calcul
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 În cazul salariaților: 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut pe țară;
 În cazul profesioniștilor sau al persoanelor ﬁzice care obțin venituri exclusiv din
drepturile de autor sau persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă,
dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut pe țară;
 În cazul sportivilor: 75% din drepturile în bani aferente contraprestației activității
sportive, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut pe țară.
Indemnizația se acordă lunar, în perioada 20 ianuarie – 31 martie 2022, și se calculează
pentru numărul de zile în care activitatea a fost suspendată sau întreruptă. Indemnizația
este supusă impozitării și plății contribuțiilor sociale obligatorii., dar pentru ea nu se datorează contribuție asiguratorie pentru muncă .
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Calculul, reținerea și plata impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale de stat
și a contribuției de asigurări sociale de sănătate se realizează de către angajator din indemnizațiile încasate din bugetul asigurărilor pentru șomaj.
Angajații care au încheiate mai multe contracte individuale de muncă din care cel puțin
un contract este activ pe perioadele menționate mai sus din care obțin venituri la nivelul
indemnizației nu beneﬁciază de indemnizația pentru șomaj tehnic. În cazul în care toate
contractele de muncă sunt suspendate, angajații beneﬁciază de indemnizația pentru șomaj tehnic aferentă contractului individual de muncă cu drepturile salariale cele mai
avantajoase. Dacă bugetul angajatorului pentru plata cheltuielilor de personal permite,
indemnizația pentru șomaj tehnic poate ﬁ suplimentată de angajator.
Persoanele ﬁzice nu pot dispune de suma de până la 3,5% din impozitul pe venit aferent
indemnizațiilor, pentru susținerea entităților nonproﬁt/unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private.

Documente necesare
Angajatorii depun prin poștă electronică la agențiile pentru ocuparea forței de muncă în
raza cărora își au sediul social, în luna curenta pentru plata indemnizației din luna anterioară, următoarele documente:
 cerere semnată de reprezentantul legal;
 declarație pe propria răspundere prin care angajatorul declară că și-a întrerupt/redus
activitatea total sau parțial ca urmare a epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2;
 lista angajaților care urmează să beneﬁcieze de această indemnizație.
În cazul profesioniștilor, aceștia depun prin https://aici.gov.ro, lunar, până în ultima zi a
lunii următoarele celei pentru care se solicită indemnizația, următoarele documente:
 cerere;
 declarație pe propria răspundere;
 copia actului de identitate.
Modelele cererilor și documentelor se aprobă prin ordin al ministrului muncii și solidarității sociale, la propunerea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, în termen
de cel mult 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență, și se
publică în Monitorul Oﬁcial.

Modiﬁcări in
domeniul prevenirii
si combaterii
spălării banilor

Plata indemnizației
Pentru angajatori, plata indemnizației din bugetul asigurărilor pentru șomaj se face în
cel mult 15 zile de la depunerea cererii. La rândul lor, angajatorii trebuie să plătească indemnizația către salariați în maxim 3 zile lucrătoare de la primirea sumelor de la bugetul
asigurărilor pentru șomaj.
Pentru profesioniști, plata se efectuează de către agențiile teritoriale în termen de maximum 30 de zile de la ultima zi prevăzută pentru depunerea cererilor.

Ordinul 2/2022 pentru abrogarea Ordinului președintelui Oﬁciului National
de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 380/2021 privind informa‐
rea Oﬁciului National de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor de către
entitățile raportoare cu privire la neconcordanțele referitoare la beneﬁciarii
reali, în temeiul art. 19 alin. (7^1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea
și combaterea spălării banilor și ﬁnanțării terorismului (MO 43/2022)
Se abrogă obligația entităților raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr.
129/2019 de a transmite către Oﬁciul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor orice neconcordanță dintre informațiile disponibile în registrele centrale privind beneﬁciarii reali și informațiile pe care le dețin entitățile raportoare cu privire la aceștia.

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 35/2022
privind aprobarea cuantumului taxei administrative prevăzute la art. 19 alin.
(8^2) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării bani‐
lor și ﬁnanțării terorismului (MO 62/2022)
ANAF stabilește cuantumul taxei administrative prevăzute la art. 19 alin. (8^2) din Legea
nr. 129/2019 la 60 lei/cerere. Astfel, persoanele ﬁzice sau juridice interesate pot accesa
registrul privind beneﬁciarii reali organizat la nivelul ANAF cu condiția înregistrării online și plății taxei.
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Ordinul 64/2022 privind aplicarea prevederilor art. II din Legea nr. 259/2021
pentru aprobarea OUG 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensa‐
re pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece
2021‐2022, precum și pentru completarea OG 27/1996 privind acordarea de
facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din
Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei ''Delta Dunării'', precum și privind
modiﬁcarea și completarea OPANAF 587/2016 pentru aprobarea modelului și
conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor
cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă (MO 55/2022)
Prin acest ordin este stabilită modalitatea de declarare a impozitului pe veniturile suplimentare realizate de către producătorii de energie electrică, respectiv:
 Perioada de aplicare: 1 noiembrie 2021-31 martie 2022
 Termen de declarare: lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare, la bugetul
de stat, prin completarea și depunerea formularului 100 "Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat". Prin excepție, impozitul datorat pentru perioada 1 noiembrie-31 decembrie 2021 se declară până la 25 ianuarie 2022
 Sunt exceptați producătorii de energie electrică pe bază de combustibili fosili, inclusiv
cogenerare
Reamintim că art. 2 din Legea 259/2021 prevede că, în perioada de aplicare a dispozițiilor
OUG 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie
electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, venitul suplimentar realizat de
producătorii de energie electrică rezultat din diferența dintre prețul mediu lunar de vânzare al energiei electrice și prețul de 450 lei/MWh se impozitează cu 80 %.
Noi deduceri din
impozit – cursuri
pentru conducere
auto defensivă!

Legea 20/2022 privind completarea OUG 195/2002 privind circulația pe dru‐
murile publice (MO 60/2022)
Legea aduce modiﬁcări în domeniul circulației pe drumurile publice, dar aduce și reglementări ﬁscale derogatorii de la Codul ﬁscal.
Se introduce posibilitatea pentru conducătorii auto să urmeze un curs de formare în vederea pregătirii speciale pentru conducere auto defensivă. Prin excepție de la prevederile
Codului ﬁscal, cheltuielile efectuate pentru absolvirea unui curs de formare în vederea
pregătirii speciale pentru conducere auto defensivă pot ﬁ deduse astfel:
 Din impozitul pe venit, în cazul în care conducătorul auto suportă din surse proprii
contravaloarea cursului de conducere defensivă;
 In situația conducătorilor auto cu vârsta între 18 și 26 de ani care se aﬂă în continuarea studiilor și nu realizează venituri, cheltuielile cu costul cursurilor pot ﬁ deduse
din impozitul pe venit al unuia dintre părinți/reprezentanți legali/tutore;
 In situația în care cheltuielile sunt suportate de angajator, contravaloarea cursului va
ﬁ dedusă din impozitul pe proﬁt sau impozitul pe venitul microîntreprinderii.
Legea nu face precizări dacă reglementările se aplică pentru toate categoriile de conducători auto sau doar pentru cei profesioniști. In expunerea de motive formulată de inițiatorii legii se face referire la companii deținătoare de ﬂote și în mod speciﬁc la ﬁrme din
sectorul de transport – logistică. Legea a intrat în vigoare în 22 ianuarie 2022, însă normele de aplicare și procedurile efective vor ﬁ adoptate în următoarele 6 luni.

Ordinul 17/2022 privind modiﬁcarea anexei nr. 2 la OMFP 923/2014 pentru
aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea contro‐
lului ﬁnanciar preventiv și a Codului speciﬁc de norme profesionale pentru
persoanele care desfășoară activitatea de control ﬁnanciar preventiv propriu
(MO 43/2022)
Ordinul actualizează normele profesionale aplicabile in controlul ﬁnanciar preventiv al
entităților publice.

Hotărârea 70/2022 pentru aprobarea Procedurii privind încasarea redevenței
obținute prin concesionare din activități de exploatare a resurselor la supra‐
față ale statului și a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarboga‐
zoase (MO 48/2022)
Actul normativ reglementează modul de plată și încasare a redevenței obținute prin conPagina 8
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cesionare din activități de exploatare a resurselor la suprafață ale statului, reprezentând terenuri cu destinație
agricolă.

Ordin 5/2022 al INS privind aprobarea Normelor de completare a Declarației statistice Intrastat
(MO 72/2022)
Se aprobă normele privind completarea Declarației statistice Intrastat pentru anul 2022. Nu sunt aduse modiﬁcări fața de anul precedent.
Reamintim pragurile valorice în funcție de valoarea anuală a schimburilor intra-UE de bunuri si tipurile de declarații:
Tip de declarație
Nu există obligația de a transmite Declarația
statistică Intrastat.
Declarație standard, în care se completează
toate informațiile, mai puțin valoarea statistică
Declarație extinsă, în care se completează toate
informațiile, inclusiv valoarea statistică

Importuri intra-UE

Exporturi intra-UE

mai mici de 900.000 lei

mai mici de 900.000 lei

egale sau mai mari de
900.000 lei și mai mici de
10.000.000 lei
egale sau mai mari de
10.000.000 lei

egale sau mai mari de
900.000 lei și mai mici
de 20.000.000 lei
egale sau mai mari de
20.000.000 lei

Pentru analiza privind obligația depunerii declarației Intrastat pentru luna ianuarie 2022 se consideră situația
ﬂuxurilor din anul 2021. Ulterior, se vor face analize având în vedere ﬂuxurile de bunuri din anul 2022. Termenul de depunere a declarației este data de 15 a lunii următoare perioadei in care s-au depășit pragurile valorice.

Ordinul 56/2022 pentru împuternicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspecție economi‐
co‐ﬁnanciară în vederea constatării contravențiilor și aplicării sancțiunilor prevăzute la art. 23
din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern (MO 74/2022)
Se împuternicesc persoanele din cadrul aparatului de inspecție economico-ﬁnanciară, inclusiv serviciul de inspecție economico-ﬁnanciară din cadrul Direcției generale de administrare a marilor contribuabili din subordinea ANAF, să constate contravențiile și să aplice sancțiunile conform prevederilor art. 24 lit. a) din Legea nr.
672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modiﬁcările ulterioare.

Ordinul 6/2022 privind transmiterea situațiilor ﬁnanciare anuale centralizate întocmite de in‐
stituțiile publice la 31 decembrie 2021 și pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului
ﬁnanțelor publice nr. 1.177/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și
depunerea situațiilor ﬁnanciare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017 și pentru modiﬁ‐
carea altor norme metodologice în domeniul contabilității (MO 8/2022)
Ordinul aprobă modalitățile de întocmire și depunere a situațiilor ﬁnanciare ale instituțiilor publice.

Hotărârea 7/2022 privind aprobarea derogării de la aplicare a art. 17 din Normele de pregătire
profesională continuă a auditorilor ﬁnanciari conform Ordonanței de urgenta a Guvernului nr.
75/1999 privind activitatea de audit ﬁnanciar, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Au‐
ditorilor Financiari din România nr. 98/2018, pentru pregătirea profesională continuă aferentă
anului 2021 (MO 84/2022)
Termenul de depunere a documentelor care atesta pregătirea profesionala pentru anul 2021 este 27 martie 2022
(anterior termenul era 29 ianuarie).

REMINDER – Nu uitați să solicitați partenerilor de afaceri străini certiﬁcatul lor de rezidență
ﬁscală emis în 2022
Certiﬁcatele de rezidență ﬁscală eliberate în anul 2021 sunt valabile și în primele 60 zile calendaristice din anul
2022.

INFO – Cursurile de închidere ale lunii ianuarie 2022
Cursurile valutare comunicate de BNR care sunt folosite la inchiderea lunii ianuarie 2022 pentru evaluarea elementelor monetare de activ și de pasiv exprimate în valută (disponibilități bănesti, creante, 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 = 4,9468 RON; 1 CHF = 4,7472 RON; 1 GBP = 5,9528 RON; 1 USD = 4,4284 RON.
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Marți 15 februarie, ora 10, următoarea întâlnire Tax Group
Agenda va ﬁ deﬁnită în perioada următoare și se va anunța pe platforma Tax Group. Vă
asigurăm că întâlnirea va ﬁ interesantă și va acoperi subiectele de actualitate și interes.

Ce este Tax Group?
Tax Group este o comunitate de profesioniști în ﬁscalitate și contabilitate la care vă invităm să aderați.
Din acest grup fac parte experții din cadrul echipei noastre, experți pe diverse arii din
zona de ﬁscalitate și contabilitate și alți membrii care se alătură acestei comunități de
profesioniști. Aveți acces la un grup de experți de la care puteți aﬂa cele mai avizate sfaturi.

De ce Tax Group?

Devino membru în
Tax Group și ﬁi
parte din
comunitatea de
profesioniști!

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

Care este tematica întâlnirilor?
Întâlnirile Tax Group se vor axa pe următoarele teme:
 Sinteza principalelor noutăți ﬁscale și contabile apărute în ultima lună, însoțite de
analize și comentarii
 Discuții asupra principalelor termene ale perioadei, reamintiri ale unor aspecte ﬁscale și contabile de interes pentru perioada respectivă
 Informații din surse atât oﬁciale, cât și neoﬁciale, proiecte de acte normative, inspecții ﬁscale, spete și comentarii diverse.

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

Cum pot să ader la Tax Group?
Foarte simplu, accesați secțiunea Tax Group de pe site-ul principal www.apex-team.ro
sau direct aici: www.apex-team.ro/taxgroup

Cât costă accesul la Tax Group?
Accesul la Tax Group este sub două forme:
 Accesul ad-hoc, doar atunci când alegeți să participați
 Accesul sub forma unui abonament, atunci când participați la ﬁecare întâlnire lunară.
În calitate de membru și abonat al Tax Group aveti asigurate și reduceri la alte prezentări
sau evenimente pe care le vom organiza ulterior.
Pentru mai multe informații sau contractarea unui abonament vă rugăm să accesați:
www.apex-team.ro/taxgroup
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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;
Înscrieți pe facturile primite suma TVA în cazul taxării inverse;
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).
NU UITAȚI ca la începutul anului 2022 să stabiliți prin decizie internă intervalul seriilor/numerelor aloca‐
te documentelor ﬁnanciar‐contabile (facturi, chitanțe, avize de expediție etc) pe care le veți folosi în cursul
anului 2022.











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)
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

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 (*)
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. 20,09 lei
(începând cu luna octombrie 2021)
• 2.550 lei
• 3.000 lei pentru angajații din domeniul construcțiilor

Diurnă (în țară)
• 20 lei
Pentru angajații instituțiilor publice
Pentru angajații din sectorul privat
• 50 lei
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.
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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
Misiunea noastră:
să aducem valoare afacerii clienților

Echipa APEX Team este formată din consultanți experimentați, disponibili
să vă asiste și să vă ofere o gamă diversiﬁcată de servicii contabile și de
salarizare.
Echipa noastră este formată din experți contabili specializați în asistența
funcției ﬁnanciare și contabile a întreprinderilor și un grup de consultanți
specializați în asistența serviciului de salarizare al clienților noștri.
Oferim clienților noștri o gamă variată de servicii contabile, de salarizare,
ﬁscalitate, servicii adaptate nevoilor companiei dumneavoastră:
Ținere de contabilitate
Salarizare și servicii conexe
Asistență contabilă
Organizarea funcției contabile
Consultanță ﬁscală și contabilă « on line »
Consultanță și asistență în întocmirea dosarului prețurilor de transfer
Asistență pentru raportarea DAC 6
Asistență în implementarea ERP
Training
Întocmire dosare prețuri de transfer

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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