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Ordonanța de urgență 73/2022 din 30 mai 2022 pentru completarea OUG
132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatori‐
lor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea co‐
ronavirusului SARS‐CoV‐2, precum și pentru stimularea creșterii ocupă‐
rii forței de muncă ( MO 536/2022)

Prin acest act normativ se prelungește până la 31 decembrie 2022, perioada în care
se poate aplica măsura de reducere a timpului de muncă (cu cel mult 80% din duraMăsuri de sprijin
ta zilnică, săptămânală sau lunară, prevăzută în contractul individual de muncă) cu
destinate salariaților și
subvenționarea de către stat a timpului nelucrat. Pentru perioada redusă, salariații
angajatorilor
în cauză pot primi o indemnizație de 75% din salariul de bază brut aferent orelor de
O nouă procedură
reducere a timpului de muncă.
pentru autorizarea
antrepozitelor ﬁscale, a Reamintim că, pentru a putea aplica măsura de mai sus, trebuie îndeplinite urmădestinatarilor
toarele condiții:
înregistrați, a
 cifra de afaceri aferentă lunii anterioare este mai mică cu cel puțin 10% raporexpeditorilor
tat la luna similară a anului 2019;
înregistrați și a
 reducerea timpului de lucru este aplicată pentru minim 10% din salariați.
importatorilor
autorizați
În plus, OUG 73/2022 introduce posibilitatea aplicării măsurii și în condițiile în care
Aprobarea procedurii
producția realizată în luna pentru care solicită aplicarea măsurii s-a diminuat cu cel
de comunicare prin
puțin 10%, față de aceeași lună a anului 2019 sau față de media lunară a producției
SPV
realizate în anul 2019. În cazul unui angajator înﬁințat în perioada 1 ianuarie-15
Actualizarea
martie 2020 și care are cel puțin un angajat, diminuarea producției se raportează la
formularului 208
Modiﬁcări în domeniul
producția realizată în luna anterioară aplicării măsurii.
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Ordin 1329/2022 din 30 mai 2022 privind procedura și condițiile în care
se realizează autorizarea antrepozitelor ﬁscale, a destinatarilor înregis‐
trați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați (MO
559/2022)
Prin acest act normativ sunt aprobate procedura și condițiile pentru antrepozitele
ﬁscale, a destinatarilor autorizați și a importatorilor autorizați. Autorizarea se realizează de către direcția regională vamală în a cărei rază de competență își are sediul/domiciliul solicitantul sau, în cazul marilor contribuabili, de către Direcția Regională Vamală București.
Autorizațiile de antrepozit ﬁscal, de destinatar înregistrat, de expeditor înregistrat
și de importator autorizat aﬂate în vigoare la data publicării prezentului ordin rămân valabile până la expirarea perioadei de valabilitate sau până la apariția unei
situații care impune revocarea sau anularea acestora.

Principalele aspecte cu privire la autorizare:
 În vederea obținerii autorizației, persoana care intenționează să ﬁe autorizată
depune cererea de autorizare la biroul vamal de interior sau de frontieră cu atribuții în domeniul produselor accizabile în a cărui rază de competentă își are sediul/domiciliul.
 În cazul persoanelor încadrate în categoria mari contribuabili, cererea de autorizare se depune la Direcția Regională Vamală București - Biroul autorizări mari
contribuabili.
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 Autoritatea vamală teritorială competentă pentru autorizare analizează referatele
întocmite de către autoritățile vamale teritoriale și documentația aferentă cererii de
autorizare. Dacă nu sunt respectate condițiile privind conținutul legal obligatoriu,
documentația poate ﬁ restituită spre completare și corectare.
 Autoritatea vamală teritorială competentă pentru autorizare are dreptul de a solicita
orice alte documente, declarații sau informații de la persoanele solicitante și de la
structurile din cadrul Ministerului Finanțelor, Agenției Naționale de Administrare Fiscală ori alte instituții implicate în mod direct sau indirect în procesul de autorizare pe
care le consideră necesare în soluționarea cererilor înregistrate.
 În exercitarea atribuțiilor, autoritatea vamală teritorială competentă pentru autorizare utilizează sistemele electronice în domeniul produselor accizabile, aplicațiile informatice disponibile pe portalul INTRANET al ANAF pentru obținerea certiﬁcatelor de
atestare ﬁscală și a cazierelor ﬁscale în format electronic și baza de date RECOM a
ONRC.
 În situația în care toate condițiile de autorizare sunt îndeplinite, autoritatea vamală
teritorială competentă pentru autorizare eliberează autorizația, care reprezintă decizia de aprobare a cererii de autorizare.
 În situația în care nu sunt îndeplinite toate condițiile de autorizare, autoritatea vamală teritorială competentă pentru autorizare ia decizia de respingere a cererii de autorizare.
 Decizia produce efecte din momentul în care este comunicată persoanei căreia îi este
adresată sau persoanei împuternicite de către aceasta, după caz, ori la o dată ulterioară menționată în actul administrativ, potrivit legii.

Ordin 1090/2022 din 9 iunie 2022 privind aprobarea Procedurii de comunica‐
re prin mijloace electronice de transmitere la distanță între organul ﬁscal
central și persoanele ﬁzice, persoanele juridice și alte entități fără personali‐
O nouă procedură de
tate juridică (MO 585/2022)
autorizare de către
autoritățile vamale

Actul normativ aprobă procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere
la distanță, prin intermediul serviciului "Spațiul privat virtual", între organul ﬁscal central și persoanele ﬁzice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică.

Informații transmise prin SPV
Prin SPV se comunică acte administrative ﬁscale și alte documente sau informații prevăzute în procedură.
În cazul utilizării SPV nu se mai utilizează și altă modalitate de comunicare a actului administrativ-ﬁscal.
Prin SPV persoanele ﬁzice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică
pot transmite organului ﬁscal central cereri, înscrisuri sau orice alte documente.

Documentele și informațiile comunicate prin intermediul SPV
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 declarații ﬁscale, declarații de înregistrare ﬁscală și alte declarații;
 cereri adresate organului ﬁscal central, cum ar ﬁ: cerere de informații despre CAS
declarate de angajatori, cerere de eliberare a certiﬁcatului de atestare ﬁscală, cerere
de eliberare a certiﬁcatului de cazier ﬁscal, cerere de eliberare a unei adeverințe de
venit, solicitarea unei opinii privind aplicarea legislației ﬁscale, cereri de audiență,
sesizări, petiții, reclamații, solicitări privind informațiile publice și altele asemenea;
 acte administrative ﬁscale, acte de executare și alte acte emise de organul ﬁscal central în executarea legii, cum ar ﬁ: decizii de impunere, notiﬁcări, somații și altele asemenea;
 documente, acte sau ﬁșiere emise de organul ﬁscal central la cererea persoanei ﬁzice,
persoanei juridice sau a altei entități fără personalitate juridică, cum ar ﬁ: certiﬁcatul de atestare ﬁscală, adeverința de venit;
 registrul documentelor electronice comunicate în ultimii 2 ani;
 informații referitoare la istoricul acțiunilor;
 informații cu privire la evidența ﬁscală a creanțelor ﬁscale ale persoanei ﬁzice, persoanei juridice sau altei entități fără personalitate juridică;
 informații cu privire la livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național, conform datelor preluate din declarațiile informative 394;
 informații relevante, rezultate ca urmare a analizei de risc, în vederea înștiințării
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contribuabililor în scopul conformării voluntare;
Documentele speciﬁce și informațiile ce pot ﬁ comunicate prin SPV, precum și termenul
de păstrare a acestora sunt prevăzute în anexele la procedura aprobată prin respectivul
act normativ. La expirarea termenului de păstrare (60-100 de zile), documentele se retrag
și sunt păstrate în arhiva electronică.
Contribuabilii pot efectua plăți în sistem online pentru tipurile de creanțe ﬁscale stabilite
prin OMFP 2.809/2020 privind tipurile de creanțe ﬁscale care pot ﬁ plătite prin intermediul cardurilor bancare în sistem online prin intermediul Sistemului National Electronic
de Plăți.

Principalele caracteristici SPV
SPV este accesibil după înregistrarea ca utilizator SPV:
 persoanelor ﬁzice: direct sau prin împuternicit;
 persoanelor juridice sau entităților fără personalitate juridică: prin reprezentant legal, prin reprezentant desemnat sau prin împuternicit;
SPV este pus la dispoziția utilizatorilor în mod gratuit. În cazul în care furnizarea serviciului presupune suportarea unor costuri de către beneﬁciari, aceștia vor ﬁ avertizați în
mod corespunzător.
SPV este disponibil 24 h/24.
Furnizarea SPV se efectuează prin intermediul sistemului informatic centralizat al Ministerului Finanțelor, pe portalul ANAF (platformă informatică dedicată).
Identiﬁcarea electronică se efectuează prin:
1. certiﬁcat caliﬁcat, eliberat de furnizorii de servicii de certiﬁcare, în cazul:
ο persoanelor juridice sau altor entități fără personalitate juridică,
ο persoanelor ﬁzice care au calitatea de reprezentant sau de împuternicit al unei persoane ﬁzice, persoane juridice sau al altei entități fără personalitate juridică,
ο persoanele ﬁzice care desfășoară activități economice în mod independent ori exercită profesii liberale pentru obligațiile ﬁscale pentru care, în relația cu organul ﬁscal
central, se identiﬁcă prin codul de înregistrare ﬁscală sau codul unic de înregistrare,
după caz.
2. certiﬁcat caliﬁcat sau NPOTP (identiﬁcatorul utilizatorului reprezentând nume, parolă și cod de autentiﬁcare OTP/one time password), în cazul:
ο persoanelor ﬁzice care desfășoară activități economice în mod independent ori exercită profesii liberale, pentru obligațiile ﬁscale, altele decât cele care se identiﬁcă
prin codul de înregistrare ﬁscală sau CUI, precum și
ο celorlalte persoane ﬁzice.
Alte funcționalități SPV:
 acces la Serviciul "Buletinul informativ",
 acces la serviciul "Programare online", prin intermediul căruia se pot programa online pentru a se întâlni cu un funcționar public,
 acces la serviciul "Formular de contact".

Procedura de
comunicare intre
ANAF si
contribuabili prin
intermediul SPV

Ordin ANAF 1081/ 2022 din 7 iunie 2022 pentru modiﬁcarea modelului,
conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularului 208
"Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul propri‐
etăților imobiliare din patrimoniul personal" (MO 591/2022)
Ordinul se adresează notarilor publici și vizează transferul dreptului de proprietate al
unor bunuri imobiliare – terenuri, construcții sau bunuri imobile formate din terenuri și
construcții, din patrimoniul personal al unei persoane ﬁzice.
Notarii publici vor transmite la autoritatea ﬁscală declarația 208 „Declarație informativă
privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul
personal“ semestrial, până pe data de 25 a primei luni din semestrul următor și doar prin
mijloace de transmitere electronică la distanță.
Declarația se va utiliza pentru transferul bunurilor imobile din patrimoniul persoanelor
ﬁzice realizate după data de 01 ianuarie 2022.

Ordonanța de urgență 85/2022 din 17 iunie 2022 privind modiﬁcarea și com‐
pletarea unor acte normative din domeniul ﬁscal și vamal (MO 594/2022)
Prin acest act normativ sunt aduse modiﬁcări și completări cu privire la:
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Instituirea unor măsuri de restructurare a obligațiilor bugetare restante la
31.12.2021

Prelungire termen
de restructurare
obligații restante

Astfel, termenul de depunere a intenției de restructurare se prelungește până la
31.01.2023, iar solicitarea de restructurare se poate depune până la 31.07.2023, sub sancțiunea decăderii.
În plus, restructurarea obligațiilor se aplică și pentru:
 obligațiile bugetare principale și accesorii stabilite de alte organe decât organele ﬁscale, precum și pentru amenzile de orice fel, transmise spre recuperare organelor ﬁscale centrale după data de 1 ianuarie 2022 până la data eliberării certiﬁcatului de
atestare ﬁscală,
 obligațiile bugetare declarate de debitor sau stabilite de organul ﬁscal competent prin
decizie după data de 1 ianuarie 2022 aferente perioadelor ﬁscale de până la data de
31.12.2021,
 obligațiile bugetare principale și accesorii stabilite de alte organe decât organele ﬁscale, precum și pentru amenzile de orice fel, transmise spre recuperare organelor ﬁscale centrale după data de 1 ianuarie 2022 până la data eliberării certiﬁcatului de
atestare ﬁscală.
Nu formează obiect al restructurării următoarele obligații bugetare:
 obligațiile bugetare principale și accesorii care reprezintă ajutor de stat de recuperat,
acordat din surse sau resurse de stat ori gestionate de stat, cele care reprezintă fonduri europene sau fonduri publice naționale aferente fondurilor europene, precum și
cele care reprezintă taxe vamale, accize și taxă pe valoarea adăugată pentru care administrarea, cu excepția inspecției ﬁscale și a executării silite, revine Autorității Vamale Române,
 obligațiile bugetare rămase de plată ca urmare a unei restructurări acordate în temeiul prezentei ordonanțe, pentru care a eșuat planul de restructurare,
 obligațiile bugetare stabilite prin acte administrative care, la data eliberării certiﬁcatului de atestare ﬁscală, sunt suspendate în condițiile art. 14 sau 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004,
 obligațiile bugetare care, la data eliberării certiﬁcatului de atestare ﬁscală, intră sub
incidența art. 167 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură ﬁscală, respectiv solicitate spre compensare, în limita sumei de rambursat/de restituit/de plată de
la buget.

Codul vamal al României
Astfel, noi categorii de fapte sunt asimilate infracțiunii de contrabandă și se pedepsesc cu
închisoarea de la 2 la 7 ani:
 colectarea, deținerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea și vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârșirii acesteia, cu valori mai mari de 20.000 de lei, în cazul produselor accizabile nesupuse
marcării, și mai mare de 40.000 de lei în cazul celorlalte bunuri sau mărfuri,
 deținerea de către orice persoană sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit prezentului titlu, cu excepția celor deținute
în antrepozitul ﬁscal, fără a ﬁ marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje
false peste limita a 10.000 țigarete, 400 țigări de foi de 3 grame, 200 țigări de foi mai
mari de 3 grame, tutun de fumat peste 1 kg, alcool etilic peste 40 litri, băuturi spirtoase peste 200 litri, produse intermediare peste 300 litri, băuturi fermentate, altele
decât bere și vinuri, peste 300 litri,
 introducerea în/sau scoaterea din țară, de două sau mai multe ori în decursul unui an,
prin locurile stabilite pentru controlul vamal, prin sustragere de la controlul vamal, a
bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, dacă prin ﬁecare
introducere sau scoatere din țară nu sunt depășite limitele cantitative sau valorice
prevăzute mai sus, însă cumulat, sunt depășite aceste limite.

Codul ﬁscal
Se prelungește până la 31.12.2026 aplicarea măsurilor de simpliﬁcare prin aplicarea taxării inverse pentru anumite categorii de livrări de bunuri/prestări de servicii și anume
alin. (2) lit. c)-f) și i)-l) (cereale și plante tehnice, transferul de certiﬁcate de emisii de
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gaze cu efect de seră, livrarea de energie electrică către un comerciant persoană impozabilă stabilită în România, transferul de certiﬁcate verzi, telefoane mobile, dispozitive cu
circuite integrate, console de jocuri, tablete PC și laptopuri, livrarea de gaze naturale către un comerciant persoană impozabilă, stabilit în România).
Menționăm că aplicarea măsurilor de simpliﬁcare este condiționată și de îndeplinirea
unor condiții de fond și de formă.

Legea 187/2022 pentru modiﬁcarea și completarea Legii 165/2018 privind
acordarea biletelor de valoare (MO 613/2022)
Actul normativ:
 Modiﬁcă valoarea nominală a tichetului de masă, noua valoare ﬁind de 30 de lei, începând cu luna iunie 2022, până în martie 2023.
 Permite acordarea de tichete cadou în afara categoriei de salariați, mai exact, acestea
pot ﬁ acordate de către organizațiile sindicale membrilor proprii care nu au calitatea
de angajați ai organizației sindicale. Acordarea este permisă cu frecvență și valoare
stabilite de către conducerea organizației sindicale.
 Utilizarea voucherelor de vacanță este extinsă la acoperirea cheltuielilor cu taberele
școlare, naționale sau tematice, organizate pe teritoriul României, la care participă
copilul titularului.

Ordin ANAF 1150/2022 privind modiﬁcarea și completarea Ordinului ANAF
587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate
pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpu‐
nere sau reținere la sursă (MO 619/2022)
Ordinul actualizează creanțele ﬁscale regăsite în nomenclatorul obligațiilor de plată la
bugetul de stat cu sumele datorate de operatorii din domeniul jocurilor de noroc către
Comitetului Olimpic și Paralimpic din România. Aceste sume se vor declara distinct în
Se majorează
declarația 100 și se vor achita într-un cont separat deschis la trezoreria statului.
valoarea a tichetului
Ordinul reformulează și termenul de depunere a declarației 100 pentru anumite categorii
de masă
de impozite aﬂate în sfera de declarare a acestui formular ca ﬁind termenul prevăzut în
lege pentru plata respectivelor impozite.

Lege 190/30 iunie 2022 pentru modiﬁcarea și completarea Legii audiovizua‐
lului nr. 504/2002, pentru modiﬁcarea și completarea Ordonanței Guvernu‐
lui nr. 39/2005 privind cinematograﬁa, precum și pentru modiﬁcarea Legii
nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radio‐
difuziune și Societății Române de Televiziune (MO 651/2022)
Printre modiﬁcările aduse menționam introducerea unei noi taxe ce constituie sursa la
Fondul cinematograﬁc:
 4% din veniturile obținute din tranzacții unice sau sub formă de abonament, de către
furnizorii de servicii media audiovizuale la cerere, pentru vizionarea de opere audiovizuale prin intermediul serviciilor de transmisie de date prin internet sau telefonie.

Ordonanța de urgență 93/ 29 iunie 2022 privind restituirea sumelor repre‐
zentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare
pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehi‐
cule și timbrul de mediu pentru autovehicule (MO 651/2022)
Contribuabilii care au achitat taxa specială pentru autoturisme și autovehicule pot solicita
restituirea acestora, indiferent de momentul plății taxelor, precum și a dobânzilor datorate pentru perioada cuprinsă între data perceperii și data restituirii prin depunerea unei
cereri de restituire.
Termenul de depunere a cererilor de restituire este de 5 ani, începând 29 iunie 2022.
Cererile vor putea ﬁ depuse după emiterea de către Ministerul Mediului și Ministerul Finanțelor a unui ordin comun privind modelul de cerere de restituire și normele pentru
aplicarea noului mecanism de restituire.
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Ordonanța de urgență 102/2022 pentru modiﬁcarea și completarea Legii nr.
207/2015 privind Codul de procedură ﬁscală (MO 654/2022)
Se introduc noi obligații de raportare pentru instituții ﬁnanciare
Instituțiile ﬁnanciare vor raporta anual informații cu privire la conturile ﬁnanciare are
contribuabililor nerezidenți. Termenul de raportare este 15 mai din anul următor pentru
exercițiul calendaristic încheiat.
Instituțiile ﬁnanciare raportoare vor informa ﬁecare persoană care face obiectul raportării cu privire la faptul că informațiile care o vizează sunt prelucrate în conformitate cu
prevederile prezentelor reglementari și ale Regulamentului (UE) 2016/679, în timp util,
dar nu mai târziu de momentul deschiderii contului.
Raportările vor ține cont atât de reglementările intracomunitare privind schimbul de informații, cât și de acordul FATCA semnat cu Statele Unite ale Americii, cât și de alte acorduri de schimb de informații semnate cu jurisdicții cu care România are acord de schimb
de informații ﬁscale.

Colaborarea interstatală dintre autoritățile publice
A.N.A.F. colaborează cu autoritățile ﬁscale din alte state. În absența unui instrument juridic de drept internațional în vigoare, A.N.A.F. poate accepta sau poate solicita colaborarea
cu alte autorități ﬁscale pe bază de reciprocitate.
Informațiile se transmit, după caz, automat, spontan sau la cererea autorității solicitante
din statele cu care România s-a angajat printr-un instrument juridic de drept internațional, altele decât statele membre ale Uniunii Europene.

Termen de prescriere a amenzilor prevăzute de Codul de procedură ﬁscală
Prin Codul de procedură se introduce o excepție de la regulile generale de prescripție ce
prevăd un termen de șase luni. Dreptul ANAF de a aplica amenzi ﬁscale se va prescrie după cinci ani.
Procedura RO
e‐Transport!

Ordin 1190/4625 din 30 iunie 2022 al președintelui Agenției Naționale de Ad‐
ministrare Fiscală și al președintelui Autorității Vamale Române pentru
aprobarea Procedurii de utilizare și funcționare a sistemului național pri‐
vind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc ﬁscal ridicat RO e‐
Transport (MO 656/2022)
Se aprobă Procedura de utilizare și funcționare a sistemului național privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc ﬁscal ridicat RO e-Transport și categoriile de vehicule rutiere utilizate pentru transportul bunurilor cu risc ﬁscal ridicat.
Procedura stabilește cadrul de utilizare și funcționare a sistemului național privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc ﬁscal ridicat RO e-Transport.
Categoriile de vehicule rutiere care fac obiectul monitorizării în sistemul RO e-Transport
sunt cele care au o masă maximă autorizată de minimum 3,5 tone, încărcate cu bunuri
cu risc ﬁscal ridicat cu o masă brută totală mai mare de 500 kg sau o valoare totală
mai mare de 10.000 de lei, aferente cel puțin unei relații comerciale care face obiectul
transportului.
Pentru utilizarea sistemului informatic RO e-Transport, operatorii economici trebuie să
ﬁe înregistrați în Spațiul privat virtual (SPV), în nume propriu sau prin reprezentant legal, prin reprezentant desemnat ori prin împuternicit.

Declararea transporturilor de bunuri cu risc ﬁscal ridicat în Sistemul RO e‐
Transport
Pentru declararea transporturilor de bunuri cu risc ﬁscal ridicat, declarantul poate utiliza
mijloacele de identiﬁcare electronică pentru accesarea SPV, pentru:
a) interconectarea aplicației disponibile la nivelul emitentului cu Sistemul RO eTransport, utilizând o serie de microservicii expuse sub forma unui API (Application
Programming Interface);
b) utilizarea aplicației puse la dispoziție în mod gratuit de către Ministerul Finanțelor.
Documentația tehnică pentru microserviciile și aplicația pusă la dispoziție de către Ministerul Finanțelor este disponibilă la adresa web http://etransport.mﬁnante.ro.
În urma transmiterii datelor aferente unui transport de bunuri cu risc ﬁscal ridicat, Sistemul RO e-Transport atribuie automat un număr unic de identiﬁcare (UIT), utilizat ca rePagina 6
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ferință în cadrul proceselor și operațiunilor speciﬁce sistemului.

Date declarate în Sistemul RO e‐Transport
În Sistemul RO e-Transport sunt înregistrate date referitoare la expeditor, beneﬁciar sau
destinatar, denumirea, caracteristicile, cantitățile și contravaloarea bunurilor transportate, locurile de încărcare și descărcare, detalii cu privire la mijlocul de transport utilizat și
transportator, data declarată pentru începerea transportului, precum și codul UIT generat.
Sistemul RO e-Transport permite utilizatorului să selecteze contribuabilul pentru care
declară datele transporturilor cu risc ﬁscal ridicat în funcție de drepturile pe care acesta
le deține.
În cazul în care în cadrul unei relații comerciale sunt transportate atât bunuri cu risc ﬁscal ridicat, cât și alte bunuri, în Sistemul RO e-Transport vor ﬁ declarate toate categoriile
de bunuri transportate, pentru acestea sistemul urmând să genereze un singur cod UIT.
În cazul unui transport în sistem grupaj, codurile UIT atribuite prin declararea datelor în
Sistemul RO e-Transport vor ﬁ preluate în mod corespunzător pe documentele de transport aferente ﬁecărei relații comerciale care include bunuri cu risc ﬁscal ridicat.

Transmiterea datelor în Sistemul RO e‐Transport
Declararea transporturilor de bunuri cu risc ﬁscal ridicat prin utilizarea aplicațiilor disponibile la nivelul emitentului se face prin transmiterea unui ﬁșier XML. După transmiterea ﬁșierului XML, Sistemul RO e-Transport efectuează, în mod automat veriﬁcări și validări privind structura și sintaxa precum și veriﬁcări semantice.
Dacă nu sunt identiﬁcate erori, se aplică semnătura electronică a Ministerului Finanțelor,
care atestă primirea declarației în Sistemul RO e-Transport. Exemplarul original al declarației se consideră ﬁșierul de tip XML însoțit de semnătura electronică a Ministerului Finanțelor, care este pus la dispoziția declarantului sub forma unui ﬁșier arhivă de tip zip.
Dacă sunt identiﬁcate erori, declarația nu se consideră transmisă în sistem, declarantul
primind un ﬁșier de tip XML ce conține erorile identiﬁcate, însoțit de semnătura electronică a Ministerului Finanțelor, sub forma unui ﬁșier arhivă de tip zip.
După efectuarea veriﬁcărilor automate, ﬁșierele vor ﬁ disponibile în sistem pentru descărcare pe o perioadă de 60 de zile de la momentul generării, iar ulterior vor ﬁ arhivate
electronic în conformitate cu prevederile legale în vigoare și eliberate la cerere.

Ce date raportăm in
RO e‐Transport

Notiﬁcarea părților implicate
Prin intermediul Sistemului RO e-Transport se notiﬁcă informații către părțile implicate
în transportul pe teritoriul național al bunurilor cu risc ﬁscal ridicat. Notiﬁcarea se face
prin intermediul SPV, persoanelor din România altele decât declarantul, și conține următoarele date:
 Declarantul
 Transportatorul
 Beneﬁciarul
 Data declarată pentru începerea transportului
 Numărul de înmatriculare al mijlocului de transport
 Codul UIT

Stabilirea contravalorii bunurilor nedeclarate ce urmează a ﬁ conﬁscate
Dacă cu ocazia constatării contravenției este prezentată factura de vânzare, contravaloarea bunurilor ce urmează a ﬁ conﬁscate va ﬁ egală cu valoarea bunurilor cu risc ﬁscal
nedeclarate în Sistemul Ro e-Transport stabilită în factura de vânzare a respectivelor bunuri.
Dacă, cu ocazia constatării contravenției nu este prezentată factura de vânzare, contravaloarea bunurilor ce urmează a ﬁ conﬁscate va ﬁ egală cu valoarea bunurilor cu risc ﬁscal
a precedentei achiziții de produse similare.
În situația în care, cu ocazia constatării contravenției, nu este prezentată factura de vânzare și nu există achiziții de produse similare, contravaloarea bunurilor va ﬁ determinată
automat ca valoare medie a bunurilor cu risc ﬁscal ridicat declarate în săptămâna anterioară în Sistemul RO e-Transport pentru bunurile cu risc ﬁscal ridicat din aceeași categorie.
În orice alte situații, contravaloarea bunurilor ce urmează a ﬁ conﬁscate va ﬁ egală cu
valoarea la prețul pieței a bunurilor cu risc ﬁscal similare.
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Precizări referitoare la transporturile bunurilor cu risc ﬁscal ridicat efectua‐
te de către producătorii agricoli persoane ﬁzice
Transporturile bunurilor cu risc ﬁscal ridicat reprezentând produse agricole, efectuate de
către producătorii agricoli persoane ﬁzice de la locul de deținere la locul de comercializare, nu fac obiectul declarării în Sistemul RO e-Transport.

Ordonanța de urgență 106/ 30 iunie 2022 pentru susținerea acordării de re‐
duceri ale prețurilor la benzină și motorină și pentru modiﬁcarea art. 18 din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului
național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc ﬁs‐
cal ridicat RO e‐Transport și de abrogare a art. XXVIII din Ordonanța de ur‐
gență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri ﬁscal bugetare, proro‐
garea unor termene, precum și pentru modiﬁcarea și completarea unor acte
normative (MO 657/2022)
Subvenții pentru benzină și motorină

Fără amenzi până
la 1 octombrie
RO e‐Transport

În perioada 1 iulie—30 septembrie 2022, operatorii economici care comercializează benzină și motorină către clienții ﬁnali — persoane ﬁzice și juridice care achiziționează carburanții din depozite și/sau stații de distribuție pentru consumul propriu — și care acordă o
reducere de preț de 0,5 lei/litru, inclusiv TVA, la prețul de vânzare, beneﬁciază de la bugetul de stat de o compensare de 0,25 lei/litru, inclusiv TVA, aferentă reducerii acordate.
În perioada de aplicare a prezentei scheme de compensare, operatorii economici care comercializează benzina și motorina către clienți ﬁnali prin intermediul stațiilor de carburanți, vor aﬁșa pe totem prețul care include această reducere de preț, iar în sistemul de
gestiune și la pompă va ﬁ înscris prețul de vânzare fără reducerea comercială.
Reducerea de preț se va evidenția distinct pe documentele ﬁscale aferente vânzărilor, bonuri ﬁscale și/sau facturi.
Măsura compensării se aplică pentru comercializarea benzinei și motorinei către clienți
ﬁnali pentru consumul propriu, atât la vânzarea cu amănuntul, cât și la vânzarea angro
prin depozitele furnizorilor/distribuitorilor.
Suma de 0,25 lei/litru reprezintă o subvenție direct legată de preț în sensul art. 286 alin.
(1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul ﬁscal și se include în baza de impozitare a
TVA.
Operatorii economici care operează stații de distribuție carburanți, cărora li se aplică prevederile prezentei ordonanțe de urgență și care au obligația de a utiliza aparate de marcat
electronice ﬁscale evidențiază pe bon ﬁscal distinct contravaloarea carburantului comercializat și reducerea de 0,5 lei/litru.

e‐Transport
Guvernul
ț
rutiere de produse riscante din punct de vedere ﬁscal prin sistemul e-Transport dar suspendă trei luni
aplicarea amenzilor pentru neconformare.
Astfel, se modiﬁcă data de la care se aplică regimul contravențional aferent sistemului eTransport, care prevede amenzi cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei.
ț
este
â
octombrie
.

Proiecte legislative in curs de aprobare si publicare
Raportările contabile semestriale
Raportările contabile semestriale se vor depune exclusiv online, până la data de 16 august
2022 și îi vizează în continuare numai pe operatorii economici care au înregistrat o cifră
de afaceri de peste un milion de euro in anul precedent.

INFO – Cursurile de închidere ale lunii iunie 2022
Cursurile valutare comunicate de BNR care sunt folosite la închiderea lunii iunie 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 = 4,9454 RON; 1 CHF = 4,9466 RON; 1 GBP = 5,7525 RON; 1 USD = 4,7424 RON
Pagina 8

© 2022 APEX Team International

Newsletter

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.
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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