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Legea 72/2022 din 30 martie 2022 pentru anularea unor obligații ﬁscale
și pentru modiﬁcarea unor acte normative (MO 315/2022)
Prin această lege, promulgată prin decret prezidențial, sunt aduse modiﬁcări cu privire la:

1. Amnistia ﬁscală - anulare/restituire obligații ﬁscale generate de reîncadrarea diurnei
Pentru perioadele ﬁscale cuprinse între 1 iulie 2015 și 3 aprilie 2022 (data intrării
în vigoare a prezentei legi):
 sunt anulate din oﬁciu obligațiile ﬁscale principale si accesorii neachitate, stabilite de organul ﬁscal ca urmare a reîncadrării ulterioare de către organul ﬁscal a sumelor reprezentând indemnizații sau orice alte sume de aceeași natură,
primite pe perioada delegării, detașării sau desfășurării activității pe teritoriul
altei țări;
 diferențele de obligații ﬁscale principale și/sau obligațiile ﬁscale accesorii, stabilite de organul ﬁscal prin decizie de impunere emisă și comunicată contribuabilului, se restituie contribuabililor, la cererea acestora.

2. Plafonarea sumelor neimpozabile aferente diurnei
Codul ﬁscal este modiﬁcat, introducându-se un plafon suplimentar pentru sumele
neimpozabile aferente indemnizației de delegare, indemnizației de detașare, inclusiv indemnizația speciﬁcă detașării transnaționale, prestațiilor suplimentare primite de salariați în baza clauzei de mobilitate, precum și orice alte sume de aceeași
natură.
Plafonul neimpozabil este stabilit astfel:
I. în țară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizație, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul autorităților și instituțiilor publice, în limita a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat;
II. în străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor
misiuni cu caracter temporar, în limita a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat.
Plafonul aferent valorii a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat
se calculează prin raportarea celor 3 salarii la numărul de zile lucrătoare din luna
respectivă, iar rezultatul se multiplică cu numărul de zile din perioada de delegare/detașare/desfășurare a activității în altă localitate, în țară sau în străinătate.
Aceleași plafoane sunt aplicabile si pentru diurnele acordate administratorilor stabiliți potrivit actului constitutiv, contractului de administrare/mandat, directorilor
care își desfășoară activitatea în baza contractului de mandat potrivit legii, membrilor directoratului de la societățile administrate în sistem dualist și ai consiliului de
supraveghere, potrivit legii, precum și managerilor, în baza contractului de management prevăzut de lege.
Sumele care se încadrează in noile plafoanele nu intră în baza de calcul a contribuției de asigurări sociale (CAS), a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS)
și a contribuției asigurătorii pentru muncă (CAM).
Limitările de mai sus se aplică începând cu veniturile aferente lunii mai 2022.
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3. Reîncadrarea ﬁscală a diurnei
Legea stabilește că reîncadrarea ﬁscală a sumelor acordate sub forma indemnizației de
delegare, a indemnizației de detașare, inclusiv a indemnizației speciﬁce detașării transnaționale, a prestației suplimentare acordate în baza clauzei de mobilitate, primite de
salariați, poate ﬁ realizată de organele ﬁscale în temeiul art. 11 alin. (1) din Codul ﬁscal,
cu modiﬁcările și completările ulterioare, în urma controalelor realizate de organele
competente ale Inspecției Muncii, prin care se constată situațiile de delegare, detașare,
detașare transnațională în care se pot aﬂa salariații, după caz, potrivit legii.

Legea 73/2022 pentru modiﬁcarea și completarea OUG 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate (MO 315/2022)
Prin aceasta lege, promulgată prin decret prezidențial, se acordă asiguraților pentru care
nu se dispune măsura carantinei sau a izolării dreptul la concediu și indemnizație pentru
supravegherea și îngrijirea copilului în vârstă de până la 18 ani , în cazul copilului pentru
care s-a dispus măsura carantinei sau a izolării în condițiile Legii 136/2020, republicată,
cu modiﬁcările și completările ulterioare.
Indemnizația se acordă pe baza certiﬁcatului de concediu medical eliberat de medicul curant sau, după caz, de medicul de familie care a luat în evidentă și a monitorizat aceste
persoane, pentru o perioadă stabilită în funcție de evoluția bolii și durata monitorizării.
Cuantumul brut lunar al indemnizației este de 100% din baza de calcul stabilită conform
art. 10 din OUG 185/2005 și se suportă integral din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

Protecție socială
salariați în
contextul
conﬂictului din
Ucraina
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Ordonanță de urgență 36/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecție
socială a salariaților în contextul conﬂictului armat din Ucraina, precum și
ca urmare a sancțiunilor internaționale aplicate Federației Ruse și Belarusului (MO 340/2022)
Începând cu 07 aprilie 2022 și până la data de 31 decembrie 2022, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modiﬁcările și
completările ulterioare, indemnizațiile de care beneﬁciază salariații se stabilesc la 75%
din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat și se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut
de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 nr. 318/2021.
Beneﬁciarii indemnizației de mai sus sunt:
a) salariații angajatorilor afectați în mod direct sau indirect de imposibilitatea efectuării
de tranzacții comerciale cu operatori economici din Ucraina, Federația Rusă și Belarus, ca urmare a efectelor generate de conﬂictul armat din Ucraina, care înregistrează
o diminuare a încasărilor cu un procent de minimum 20% raportat la încasările realizate în luna ianuarie 2022 sau la încasările realizate în luna similară a anului 2021,
comparativ cu luna pentru care se solicită indemnizația;
b) salariații angajatorilor supuși sancțiunilor internaționale care au instituite măsuri
restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independentă Ucrainei și care au fondurile sau resursele economice blocate prin ordin emis de președintele ANAF;
Operatorii economici prevăzuți la lit. a) sunt persoanele ﬁzice sau juridice, care desfășoară activități economice cu respectarea legislației din Ucraina, Federația Rusă sau Belarus,
care fabrică, importă, exportă, depozitează, transportă sau comercializează produse ori
părți din acestea sau prestează servicii.
Angajatorii afectați în mod indirect sunt angajatorii din România care au relații contractuale cu alți angajatori din România care sunt afectați în mod direct de imposibilitatea
efectuării de tranzacții comerciale cu operatori economici din Ucraina, Federația Rusă și
Belarus, ca urmare a efectelor generate de conﬂictul armat din Ucraina.
Indemnizația:
 se calculează și se acordă proporțional cu numărul de zile în care activitatea a fost
întreruptă sau redusă temporar;
 este supusă impozitării și plății contribuțiilor sociale obligatorii (CAS și CASS);
 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
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din indemnizațiile încasate din bugetul asigurărilor pentru șomaj;
 angajatorul nu datorează contribuție asiguratorie pentru muncă pentru această indemnizație.
În vederea acordării sumelor necesare plății indemnizației, angajatorii depun, prin poșta
electronică, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, precum și a municipiului București, în raza cărora își au sediul social:
 o cerere semnată și datată de reprezentantul legal;
 o declarație pe propria răspundere din care să reiasă că au fost afectați în mod direct
sau indirect de imposibilitatea efectuării de tranzacții comerciale cu operatori economici din Ucraina, Federația Rusă și Belarus, ca urmare a efectelor generate de conﬂictul armat din Ucraina;
 balanța de venituri și cheltuieli aferentă lunii pentru care se solicită indemnizația;
 balanța de venituri și cheltuieli la care se raportează diminuarea sau, după caz, de
copia ordinului de blocare a fondurilor sau resurselor economice în domeniul sancțiunilor internaționale, emis de președintele ANAF;
 lista persoanelor care urmează să beneﬁcieze de această indemnizație, asumată de
reprezentantul legal al angajatorului.
Documentele de mai sus se depun în luna curentă pentru plata indemnizației din luna anterioară. Plata către angajator se face în cel mult 15 zile de la depunerea documentelor,
iar acesta trebuie sa efectueze plata către salariați în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea sumelor.
Nu beneﬁciază de indemnizație salariații următorilor angajatori:
a) instituții și autorități publice,
b) angajatorii care la data solicitării acordării acestor sume se aﬂă în faliment, dizolvare, lichidare sau care au activitățile suspendate sau asupra cărora sunt impuse restricții din alte motive decât cele prevăzute în OUG 36/2022.

Ordin 705/2022 pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art.
6 alin. (1) din OUG 36/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecție socială a salariaților în contextul conﬂictului armat din Ucraina, precum și ca urmare a sancțiunilor internaționale aplicate Federației Ruse și Belarusului
(MO 404/2022)

Sistemul
RO e-Transport

Prin prezentul ordin se aprobă modelul cererii, al declarației pe propria răspundere și al
listei persoanelor care urmează să beneﬁcieze de plata indemnizației prevăzute la art. 1
din OUG 36/2022.

Ordonanță de urgență 41/2022 pentru instituirea Sistemului național privind
monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc ﬁscal ridicat RO eTransport și de abrogare a art. XXVIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri ﬁscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modiﬁcarea și completarea unor acte normative (MO
356/2022)
Prin acest act normativ se instituie Sistemul național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc ﬁscal ridicat, denumit în continuare Sistemul RO e-Transport.
Sistemul RO e-Transport reprezintă ansamblul de principii, reguli și aplicații informatice
având drept scop monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc ﬁscal ridicat pe teritoriul național, care permite autorităților competente determinarea potențialelor puncte de
deturnare din sau în lanțul de aprovizionare, pe baza codului UIT. Sistemul este gestionat
de către Ministerul Finanțelor prin Agenția Națională de Administrare Fiscală și Centrul
Național pentru Informații Financiare.
Codul UIT reprezintă codul unic generat de Sistemul RO e-Transport prin intermediul căruia se identiﬁcă bunurile aferente ﬁecărei relații comerciale care face obiectul transportului de bunuri cu risc ﬁscal ridicat
Sistemul RO e-Transport include:
a) module informatice de gestiune a transporturilor de bunuri prin care sunt înregistrate
datele referitoare la expeditor și beneﬁciar, denumirea, caracteristicile, cantitățile și
contravaloarea bunurilor transportate, locurile de încărcare și descărcare, detalii cu
privire la mijlocul de transport utilizat, precum și codul UIT generat;
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b) elemente de interconectare cu alte sisteme de monitorizare: camere de luat vederi,
instrumente sau dispozitive pentru determinarea cantităților de produse transportate, precum și orice alte dispozitive speciﬁce de monitorizare a traﬁcului rutier;
c) componente software pentru analiza integrată a datelor.
Sistemul RO e-Transport se interconectează cu celelalte sisteme informatice existente la
nivelul Ministerului Finanțelor, Agenției Naționale de Administrare Fiscală sau Autorității
Vamale Române.
Ministerul Finanțelor, prin ANAF și Autoritatea Vamală Română, monitorizează transporturile de bunuri cu risc ﬁscal ridicat pe teritoriul național prin intermediul Sistemului RO
e-Transport.
Obligația declarării în Sistemul RO e-Transport a datelor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)
referitoare la transportul bunurilor cu risc ﬁscal ridicat revine următorilor utilizatori:
a) destinatarului înscris în declarația vamală de import, respectiv expeditorului înscris
în declarația vamală de export, în cazul bunurilor cu risc ﬁscal ridicat care fac obiectul operațiunilor de import sau export, după caz;
b) beneﬁciarului din România, în cazul achizițiilor intracomunitare de bunuri cu risc
ﬁscal ridicat;
c) furnizorului din România, în cazul tranzacțiilor interne sau al livrărilor intracomunitare de bunuri cu risc ﬁscal ridicat, după caz;
d) depozitarului, în cazul bunurilor cu risc ﬁscal ridicat care fac obiectul tranzacțiilor
intracomunitare aﬂate în tranzit, atât pentru bunurile descărcate pe teritoriul României spre depozitare sau pentru formarea unui nou transport din una sau mai multe
partide de bunuri, cât și pentru bunurile încărcate după depozitare sau după formarea unui nou transport pe teritoriul național din una sau mai multe partide de bunuri.
Utilizatorii de mai sus sunt obligați să pună la dispoziția operatorului de transport rutier
codul UIT aferent bunurilor transportate, direct sau prin intermediul organizatorului
transportului, după caz, până cel târziu la prezentarea vehiculului în punctul rutier de
trecere a frontierei la intrarea în România sau la locul de import, respectiv la punerea
efectivă în mișcare a vehiculului, după caz. Codul UIT este înscris în mod obligatoriu pe
documentul de transport, lizibil și fără ștersături sau adăugări.
Pentru generarea codului UIT, utilizatorii pot declara în Sistemul RO e-Transport datele
referitoare la transporturile de bunuri cu risc ﬁscal ridicat, cu maximum 3 zile calendaristice înainte de data declarată pentru începerea transportului, dar până la prezentarea
în punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea în România sau la locul de import, respectiv punerea efectivă în mișcare a vehiculului, după caz.
Termenul de valabilitate a codului UIT este de 5 zile calendaristice, începând cu data declarată pentru începerea transportului. Utilizarea de către operatorul de transport rutier
a codului UIT peste termenul de valabilitate a acestuia este interzisă.
Este interzisă modiﬁcarea datelor înregistrate în Sistemul RO e-Transport referitoare la
transporturile de bunuri după prezentarea în punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea în România sau la locul de import, respectiv după punerea efectivă în mișcare a
vehiculului, după caz.
Este interzisă descărcarea pe teritoriul României a bunurilor care fac obiectul tranzacțiilor intracomunitare aﬂate în tranzit, cu excepția celor care fac obiectul depozitării sau
formării unui nou transport din una sau mai multe partide de bunuri.
În cazul în care sunt transportate atât bunuri cu risc ﬁscal ridicat, cât și alte bunuri care
nu fac parte din categoria celor cu risc ﬁscal ridicat stabilite în acest sens prin ordin al
președintelui ANAF, utilizatorii au obligația să declare în Sistemul RO e-Transport datele
aferente transporturilor pentru toate bunurile transportate, iar codul UIT sau codurile
UIT însoțesc documentul de transport aferent acestora.
Aplicarea Sistemului RO e-Transport este opțională până la 1 iulie 2022, iar de la această
data devine obligatoriu.
Contravenții:
 amendă de la 10.000 de lei la 50.000 de lei în cazul persoanelor ﬁzice sau cu amendă
de la 20.000 de lei la 100.000 de lei în cazul persoanelor juridice, precum și conﬁscarea contravalorii bunurilor nedeclarate, în cazul:
ο nerespectării obligației utilizării Sistemului RO e-Transport
ο nerespectării termenul de valabilitate a codului UIT
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descărcării pe teritoriul României a bunurilor care fac obiectul tranzacțiilor intracomunitare aﬂate în tranzit, cu excepția celor care fac obiectul depozitării sau formării
unui nou transport din una sau mai multe partide de bunuri
ο declararea în Sistemul RO e-Transport a unor cantități diferite de cele care fac obiectul transportului de bunuri
 amendă de la 10.000 de lei la 50.000 de lei în cazul persoanelor ﬁzice sau cu amendă
de la 20.000 de lei la 100.000 de lei în cazul persoanelor juridice, in cazul:
ο nepunerii la dispoziția operatorului de transport rutier codul UIT aferent bunurilor
transportate
ο modiﬁcarea datelor înregistrate în Sistemul RO e-Transport referitoare la transporturile de bunuri după prezentarea în punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea
în România sau la locul de import, respectiv după punerea efectivă în mișcare a vehiculului, după caz
ο nedeclararea în Sistemul RO e-Transport a datelor aferente transporturilor pentru
toate bunurile transportate, în cazul în care sunt transportate atât bunuri cu risc ﬁscal ridicat, cât și alte bunuri care nu fac parte din categoria celor cu risc ﬁscal ridicat
 amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei în cazul neprezentării de către conducătorul vehiculului de transport la solicitarea organelor competente din cadrul ANAF sau
al Autorității Vamale Române, A documentelor care însoțesc transportul de bunuri cu
risc ﬁscal ridicat.
Procedura de aplicare a prezentei OUG și categoriile de vehicule rutiere utilizate pentru
transportul bunurilor cu risc ﬁscal ridicat care fac obiectul monitorizării se stabilesc prin
ordin comun al președintelui ANAF și al Autorității Vamale Române, în termen de 30 de
zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență (i.e. 11 aprilie 2022).
Bunurile cu risc ﬁscal ridicat transportate rutier care fac obiectul monitorizării prin Sistemul RO e-Transport se stabilesc prin ordin al președintelui ANAF emis în termen de 15
zile de la data intrării în vigoare a prezentei OUG.
ο

Ordin 765/2022 privind Procedura de restituire a impozitului pe dividende
rezultat din regularizarea anuală a dividendelor distribuite parțial în cursul
anului (MO 402/2022)

Regularizare
impozit pe
dividende plătit
in plus

Prin acest ordin se adoptă procedura de restituire/regularizare a impozitului pe dividende
plătit în plus in situația in care, in cursul anului, pe baza situațiilor ﬁnanciare trimestriale, au fost stabilite și plătite către acționari/asociați, dividende mai mari decât cele cuvenite în baza situațiilor ﬁnanciare anuale, și ca urmare și impozitul pe dividend plătit către
bugetul de stat pentru plățile trimestriale de dividende a fost mai mare decât impozitul pe
dividendele cuvenite în baza situațiilor ﬁnanciare anuale.
În situația în care un plătitor de dividende se aﬂă în această situație de restituire a impozitului pe dividende plătit în plus către bugetul de stat, procedura ﬁscală este:
 depunere declarație rectiﬁcativă privind impozitul pe dividend plătit în plus;
 depunere declarație de regularizare/cerere de restituire a impozitului pe dividende –
formular tipizat, care prezinta o serie de caracteristici :
ο se poate depune doar după ce beneﬁciarii de dividende restituie către societate dividendele achitate în plus;
ο se poate depune într-un termen de 5 ani (termenul general de prescripție a dreptului
de restituire prevăzut în Codul de procedură ﬁscală pentru creanțele ﬁscale);
ο în situația în care contribuabilul înregistrează obligații ﬁscale restante, mai întâi se
efectuează compensarea sumelor restante și apoi se va regulariza diferența de impozit;
ο în cererea de restituire contribuabilul va menționa contul bancar unde să i se restituie diferența de impozit.

Ordin 431/2022 pentru aprobarea Procedurii de angajare a răspunderii solidare reglementate de dispozițiile art. 25 și 26 din Legea nr. 207/2015 privind
Codul de procedură ﬁscală (MO 342/2022)
Prin acest act normativ se aprobă procedura de angajare a răspunderii solidare reglementate de dispozițiile art. 25 și 26 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură ﬁscaPagina 5
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lă, cu modiﬁcările și completările ulterioare, procedură cuprinsă în anexa la ordin.
În temeiul prevederilor art. 25 și 26 din Codul de procedură ﬁscală, organele ﬁscale locale competente în executarea silită a debitorului sunt îndreptățite să ceară oricărui codebitor realizarea integrală a obligației de plată datorate bugetelor locale ale unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
Astfel, organele ﬁscale locale competente în executarea silită a debitorului desfășoară
activități ce constau în identiﬁcarea, evaluarea și gestionarea tuturor documentelor relevante ce vor sta la baza demarării procedurii de angajare a răspunderii solidare.
În cazul în care, după analizarea tuturor datelor și informațiilor, organul ﬁscal local constată că sunt îndeplinite cerințele prevăzute de lege, va proceda la valoriﬁcarea acestora
inițiind demersurile pentru aplicarea procedurii de angajare a răspunderii solidare.
În conformitate cu dispozițiile art. 9 alin. (1) din Codul de procedură ﬁscală, înainte de
emiterea deciziei de angajare a răspunderii solidare, organul ﬁscal local asigură persoanei pentru care urmează să se angajeze răspunderea solidară condițiile necesare exercitării dreptului de a ﬁ ascultată, în vederea stabilirii situației de fapt.
Împotriva deciziei de angajare a răspunderii solidare se poate formula contestație în conformitate cu prevederile art. 270 alin. (1) din Codul de procedură ﬁscală, în termen de 45
de zile de la data comunicării acesteia, sub sancțiunea decăderii.

Legea 69/2022 pentru modiﬁcarea și completarea Legii 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe (MO 321/2022)
Prin această lege, promulgată prin decret prezidențial, sunt transpuse in legislația națională prevederile introduse prin Directivele 789/2019 și 790/2019.

Ordin 340/2022 al ministrului ﬁnanțelor pentru punerea în aplicare a Deciziei (UE) 2021/2.313 a Comisiei din 22 decembrie 2021 privind scutirea de taxe
la import și exonerarea de TVA la importuri, acordate pentru mărfurile neceNoi scutiri speciﬁce sare pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19 în cursul anului
de TVA și / sau taxe 2022 (MO 324/2022)
vamale la import

Prin acest act normativ se aprobă Lista bunurilor care pot ﬁ importate în regim de scutire
de taxe la import și TVA conform Deciziei (UE) 2021/2.313 a Comisiei din 22 decembrie
2021 privind scutirea de taxe la import și exonerarea de TVA la importuri, acordate pentru mărfurile necesare pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19 în cursul anului 2022.
Prevederile sunt aplicabile organizațiilor cu caracter caritabil sau ﬁlantropic autorizate
de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) prin unitățile sale subordonate să
beneﬁcieze de o astfel de scutire.
Organizațiile respective trebuie să depună o cerere la autoritățile competente ale ﬁnanțelor publice și să nu înregistreze la data depunerii cererii obligații ﬁscale restante administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Ordin 3701/2022 privind aprobarea Procedurii de autorizare a importurilor
de bunuri în regim de scutire de taxe vamale de către organizații sau instituții în aplicarea dispozițiilor art. 43-53, art. 57-59, art. 61-80 și ale art. 82 din
Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de
instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale (MO 402/2022)
Ordin 270/2022 al Ministerului Finanțelor pentru stabilirea valorii sumei
indexate care se acordă sub formă de tichete culturale pentru semestrul I al
anului 2022 (MO 326/2022)
Pentru semestrul I al anului 2022, valoarea sumei care se acordă lunar, respectiv ocazional, sub formă de tichete culturale, stabilită potrivit prevederilor art. 33 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018, cu modiﬁcările ulterioare, este de maximum 170 de lei/lună, respectiv de maximum 350 de lei/eveniment. Acest plafon se aplică
și pentru primele 2 luni ale semestrului II al anului 2022, respectiv august 2022 și septembrie 2022.
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Ordin 349/2022 al Ministerului Finanțelor privind stabilirea valorii sumei
lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creșă pentru semestrul I al anului 2022 (MO 326/2022)
Pentru semestrul I al anului 2022, începând cu luna aprilie 2022, valoarea sumei lunare
care se acordă sub formă de tichete de creșă, stabilită potrivit prevederilor art. 33 din
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018, cu modiﬁcările ulterioare, este
de 520 de lei. Acest plafon se aplică și pentru primele 2 luni ale semestrului II al anului
2022, respectiv august 2022 și septembrie 2022.

Ordin 366/2022 al Ministerului Finanțelor pentru stabilirea valorii nominale
indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2022 (MO
328/2022)
Pentru semestrul I al anului 2022, începând cu luna aprilie 2022, valoarea nominală a
unui tichet de masă, stabilită potrivit prevederilor art. 33 din Normele metodologice de
aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018, cu modiﬁcările ulterioare, nu poate depăși cuantumul de
20,17 lei. Acest plafon se aplică și pentru primele 2 luni ale semestrului II al anului 2022,
respectiv august 2022 și septembrie 2022.

Circulara BNR nr.7/2022 privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii
Naționale a României (MO 336/2022)
Începând cu data de 6 aprilie 2022, nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a
României este de 3,00% pe an.

Ordin 376/2022 al ministrului ﬁnanțelor pentru aprobarea nivelului accizei
speciﬁce la țigarete, cu modiﬁcările și completările ulterioare (MO
305/2022)
Prin acest act normativ este stabilit nivelul accizei speciﬁce la țigarete în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023 inclusiv, la nivel de 417,957 lei/1.000 țigarete.

Rata dobânzii de
referință a BNR
continuă sa crească

Ordonanță de urgență 50/2022 pentru reglementare muncii în domeniul maritim (MO 382)
Prezenta ordonanță a fost adoptată din necesitatea alinierii la prevederile din Convenția
privind munca în domeniul maritim (MLC 2006) și în amendamentele din 2014 la aceasta,
precum și în Acordul încheiat între Asociația Armatorilor din Comunitatea Europeană
(ECSA) și Federația Europeană a Lucrătorilor din Transporturi (ETF) cu privire la Convenția privind munca din domeniul maritim din 2006.
Intră în vigoare la momentul publicării în Monitorul Oﬁcial, respectiv 19.04.2022, dată la
care se abrogă HG 83/2003, Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr.
247/2010 și art. 4 lit. j) și art. 41 din anexa nr. 2 la HG 476/2003.
Acest act normativ are scopul de a garanta ﬁecărui navigator dreptul la un loc de muncă
sigur și lipsit de pericole, care să respecte normele de siguranță, dreptul la condiții echitabile de încadrare în muncă, la condiții de muncă și de viață decente la bordul navelor și
la protecția sănătății, asistență medicală, măsuri sociale și alte forme de protecție socială.
Prezenta ordonanță nu se aplică personalului aﬂat la bordul navelor militare sau navelor
militare auxiliare, navelor de pescuit sau care desfășoară activități similare, navelor de
construcție tradițională, iahturilor care nu desfășoară activități comerciale, unităților mobile de foraj marin.

Legea 83/2022 pentru instituirea zilei de 11 aprilie ca Ziua educației ﬁnanciare (MO 362/2022)
Potrivit acestei legi, promulgată prin decret prezidențial, ziua de 11 aprilie este declarată
Ziua educației ﬁnanciare, iar Parlamentul României, Ministerul Finanțelor, Ministerul
Educației, Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară și Institutul de Studii Financiare, precum și alte autorități ale administrației publice centrale și
locale pot organiza manifestări publice, simpozioane, seminare, mese rotunde sau alte
tipuri de evenimente publice, în domeniul educației ﬁnanciare, dedicate acestei zile.
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Legea 81/2022 privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în
cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar (MO 363/2022)
Acest act normativ are ca obiect transpunerea în legislația națională a prevederilor Directivei (UE) 2019/633 a Parlamentului European si a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind
practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi in cadrul lanțului de aprovizionare
agricol si alimentar , în vederea stabilirii unei liste a practicilor comerciale neloiale interzise in relațiile dintre cumpărătorii si furnizorii din cadrul acestui lanț de aprovizionare,
prin reglementarea termenelor de plata, a competențelor si atribuțiilor autorității de concurență desemnată pentru a asigura aplicarea la nivel național a prevederilor directivei,
precum si a sancțiunilor aplicabile autorului încălcării.

Legea 89/2022 privind aprobarea OUG 107/2021 pentru modiﬁcarea articolului unic din OUG 51/2021 privind prorogarea termenelor prevăzute la art. II
pct. 9 și art. III din Legea 295/2020 pentru modiﬁcarea și completarea Legii
207/2015 privind Codul de procedură ﬁscală, precum și aprobarea unor măsuri ﬁscal-bugetare (MO 370/2022)
Această lege, promulgată prin decret prezidențial, aprobă OUG 107/2021, prin care termenul de preluare de către Ministerul Finanțelor Publice a activității de soluționare a
contestațiilor formulate împotriva titlurilor de creanță, precum și a altor acte administrativ-ﬁscale emise de organul central ﬁscal, posturile și personalul aferent a fost prorogat
până la 31 martie 2022.

Legea 107/2022 pentru modiﬁcarea art. 32 alin. (1) din OG 2/2001 privind
regimul juridic al contravențiilor (MO 391/2022)
Prin această lege, promulgată prin decret prezidențial, se introduce posibilitatea depunerii plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a
Un nou domeniu
sancțiunii la judecătoria în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau sediul contravenide activitate pentru entul.
zilieri
Legea 118/2022 pentru completarea art. 13 alin. (1) din Legea 52/2011 privind

exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri (MO
411/2022)
Prin aceasta se introduce un nou domeniu de activitate pentru zilieri, și anume activitățile de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice - clasa 7320.

Legea 112/2022 privind aprobarea OG 4/2022 pentru modiﬁcarea și completarea Legii 227/2015 privind Codul ﬁscal, precum și pentru prorogarea unui
termen (MO 395/2022)
Acest act normative aduce câteva modiﬁcări punctuale, si anume:
 termenul de depunere a notiﬁcării pentru aplicarea OG 6/2019 se prorogă până la
data de 31 decembrie;
 se introduce o derogare de la Codul ﬁscal prin care împrumuturile acordate în perioada stării de urgență din sume provenite din privatizarea unor entități de stat se pot
converti în acțiuni la acei debitori la care statul este acționar integral sau majoritar
cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat;
 se redeﬁnesc câteva criterii în baza cărora producătorii de vinuri sunt considerați
mici producători, precum și pentru micile distilerii cărora li se va aplica o acciză redusă la alcool.

INFO – Cursurile de închidere ale lunii aprilie 2022
Cursurile valutare comunicate de BNR care sunt folosite la închiderea lunii aprilie 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 = 4,9480 RON; 1 CHF = 4,8290 RON; 1 GBP = 5,8793 RON; 1 USD = 4,6774 RON
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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

max. 20,09 lei
(începând cu luna octombrie 2021)
• 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

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.
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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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