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Ordinul 2017/2022 privind aprobarea subcriteriilor de risc dezvoltate 
din criteriile generale prevăzute de art. 7 alin. (7) din Legea 207/2015 
privind Codul de procedură fiscală (MO 1112/2022) 
Prin acest act normativ se aprobă subcriteriile de risc dezvoltate din cele patru cri-
terii generale stabilite la art. 7 alin. (7) din Codul de procedură fiscală. 
Conform Codului de procedură fiscală, procedurile de administrare a creanțelor fis-
cale se realizează în funcție de clasa/subclasa de risc fiscal în care sunt încadrați 
contribuabilii ca urmare a analizei de risc efectuate de ANAF.  
Contribuabilii se încadrează în 3 clase principale de risc: 
a) contribuabili cu risc fiscal mic; 
b) contribuabili cu risc fiscal mediu; 
c) contribuabili cu risc fiscal ridicat. 
Criteriile generale și subcriteriile în funcție de care se stabilește clasa/subclasa de 
risc fiscal sunt următoarele: 
I.  Subcriteriile pentru criteriul privind înregistrarea fiscală vizează res‐
pectarea obligațiilor de înregistrare fiscală: 
1. în scopuri de TVA; 
2. ca plătitor de impozit pe profit; 
3. ca plătitor de impozit specific; 
4. ca plătitor de impozit pe venitul microîntreprinderilor; 
5. ca plătitor de accize; 
6. ca plătitor de impozit pe venit, precum și de contribuții sociale obligatorii; 
7. în cazul desfășurării de activități,  obținerii de venituri și altor situații prevăzu-

te de lege pentru care există obligativitatea de înregistrare fiscală; 
8. riscurile asociate acționarilor/asociaților/administratorilor/altor persoane, din 

perspectiva înregistrării fiscale; 
II. Subcriteriile pentru criteriul privind depunerea declarațiilor fiscale: 
1. depunerea cu întârziere a declarațiilor fiscale; 
2. nedepunerea declarațiilor fiscale; 
3. depunerea eronată a declarațiilor fiscale; 
4. riscurile asociate acționarilor/asociaților/administratorilor/altor persoane, din 

perspectiva depunerii declarațiilor fiscale 
III. Subcriteriile pentru criteriul privind nivelul de declarare: 
1. incoerența datelor din declarațiile fiscale față de datele din alte formulare pre-

văzute de lege, depuse de contribuabil; 
2. neconcordanța datelor din declarațiile fiscale și din alte formulare prevăzute de 

lege depuse de contribuabil, în comparație cu datele și informațiile transmise de 
terți; 

3. declararea incorectă a cotei și cuantumului impozitelor, taxelor și contribuțiilor 
de către contribuabil; 

4. reducerea profitabilității; 
5. riscurile asociate acționarilor/asociaților/administratorilor/altor persoane, din 

perspectiva nivelului de declarare; 
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IV. Subcriteriile pentru criteriul privind realizarea obligațiilor de plată către 
bugetul general consolidat și către alți creditori: 
1. plata cu întârziere a obligațiilor fiscale; 
2. neachitarea obligațiilor fiscale; 
3. insolvabilitatea; 
4. riscurile asociate acționarilor/asociaților/administratorilor/altor persoane, din per-

spectiva realizării obligațiilor de plată. 

Ordinul 1923/2022 privind Procedura de publicare a listei contribuabililor 
care nu înregistrează obligații restante (MO 1058/2022) 
În vederea mediatizării contribuabililor persoane juridice care și-au declarat și achitat la 
scadență obligațiile fiscale de plată și care nu figurează în evidențele fiscale cu obligații 
bugetare restante, organele fiscale centrale publică pe pagina de internet proprie lista 
acestor contribuabili.  
Lista va cuprinde denumirea contribuabililor și codul de identificare fiscală. 
Publicarea listei se face trimestrial, până în ultima zi a primei luni din trimestrul următor 
celui de raportare. 
Nu fac obiectul listei contribuabilii care au fost declarați în inactivitate temporară înscri-
să în registrul comerțului, potrivit legii, sau au fost declarați inactivi potrivit dispozițiilor 
art. 92 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. 
În cazul existenței sediilor secundare înregistrate fiscal, se verifică condițiile atât pentru 
activitatea proprie a contribuabililor, cât și pentru sediile secundare ale acestora.  
Atunci când se constată erori materiale și omisiuni cu privire la informațiile cuprinse în 
listă, organul fiscal actualizează informațiile publicate pentru fiecare contribuabil. 
Contribuabilii trebuie sa îndeplinească următoarele condiții (cumulativ): 
 au depus, pe perioada de prescripție a dreptului de a stabili obligații fiscale, toate de-

clarațiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data întocmirii listei. Această con-
diție se consideră îndeplinită și atunci când, pentru perioadele în care nu s-au depus 
declarații fiscale, obligațiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fis-
cal; 

 obligațiile fiscale principale și accesorii sunt achitate la scadență/termenul de plată 
prevăzut de lege, în trimestrul pentru care se realizează publicarea listei; 

 nu înregistrează obligații bugetare restante la data întocmirii listei. 

Legea 301/2022 pentru aprobarea OUG 31/2019 privind acordarea unor facili‐
tăți fiscale și pentru modificarea și completarea Legii 227/2015 privind Codul 
fiscal, pentru completarea OUG 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri buge‐
tare și pentru modificarea Legii‐cadru 153/2017 privind salarizarea persona‐
lului plătit din fonduri publice (MO 1107/2022) 
Prin această lege, promulgată prin decret prezidențial, este aprobată OUG 31/2019 și este 
introdusă în Codul Fiscal definiția locuințelor care în momentul livrării pot fi locuite ca 
atare, și anume locuințele care la data livrării îndeplinesc următoarele condiții: 
 deținătorii acestora au acces liber individual la spațiul locuibil, fără tulburarea pose-

siei și a folosinței exclusive a spațiului deținut de către o altă persoană sau familie; au 
acces la energie electrică și apă potabilă, evacuarea controlată a apelor uzate și a rezi-
duurilor menajere;  

 sunt formate cel puțin dintr-un spațiu pentru odihnă, un spațiu pentru pregătirea 
hranei și un grup sanitar, indiferent care sunt dotările existente și gradul de finisare 
la data livrării. 

Definiția respectivă este dată în vederea aplicării art. 291 alin. (3) lit. c) pentru aplicarea 
cotei reduse de TVA. 
Reamintim că, potrivit Codului fiscal în vigoare, se aplică o cotă redusă de TVA, de 5%, 
pentru livrarea locuințelor ca parte a politicii sociale. Prin locuință livrată ca parte a poli-
ticii sociale se înțelege: 
1. livrarea de clădiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, destinate a fi utilizate 

drept cămine de bătrâni și de pensionari; 
2. livrarea de clădiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, destinate a fi utilizate 

drept case de copii și centre de recuperare și reabilitare pentru minori cu handicap; 

Lista albă a 
contribuabililor  
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3. livrarea de locuințe care au o suprafață utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele 
gospodărești, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depășeș-
te suma de 450.000 lei, exclusiv TVA, achiziționate de persoane fizice. Cota redusă se 
aplică numai în cazul locuințelor care în momentul livrării pot fi locuite ca atare; 

4. livrarea de clădiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, către primării în vede-
rea atribuirii de către acestea cu chirie subvenționată unor persoane sau familii a că-
ror situație economică nu le permite accesul la o locuință în proprietate sau închirie-
rea unei locuințe în condițiile pieței; 

5. livrarea de locuințe care au o suprafață utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele 
gospodărești, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, depășește 
suma de 450.000 lei, dar nu depășește suma de 700.000 lei, exclusiv TVA, achizițio-
nate de persoane fizice în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte 
persoane fizice. Reamintim că, începând cu data de 1 ianuarie 2022, orice persoană 
fizică poate achiziționa în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte 
persoane fizice, o singură locuință a cărei valoare depășește suma de 450.000 lei, dar 
nu depășește suma de 700.000 lei, exclusiv TVA, cu cota redusă de 5%. Începând cu 
data de 1 ianuarie 2023, plafonul superior de 700.000 lei, exclusiv TVA, a fost redus 
la 600.000 lei, exclusiv TVA. 

Ordinul 2053/2022 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Regis‐
trului achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA de 5%, începând cu 1 ia‐
nuarie 2023 (MO 1144/2022) 
Registrul se completează de notarii publici la data autentificării actelor juridice între vii 
care au ca obiect transferul dreptului de proprietate pentru locuințele a căror valoare, 
inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depășește suma de 600.000 lei, exclusiv 
TVA, achiziționate de persoane fizice în mod individual sau în comun cu altă persoană 
fizică/alte persoane fizice, pentru care se aplică cota redusă de TVA de 5%. 
Registrul se utilizează în situația în care vânzătorul este înregistrat în scopuri de TVA în 
România, potrivit art. 316 din Codul fiscal, precum și în cazul în care codul de înregistrare 
în scopuri de TVA al acestuia a fost anulat potrivit art. 316 alin. (11) lit. a), c)-e) și h) din 
Codul fiscal. 
Accesul notarilor publici la registru, în vederea îndeplinirii atribuțiilor prevăzute de lege, 
se face pe baza unui certificat digital calificat. 
Registrul se consultă de notarii publici pentru a verifica îndeplinirea condiției referitoare 
la achiziționarea, cu cota redusă de TVA de 5%, de către orice persoană fizică, a unei sin-
gure locuințe care are o suprafață utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodă-
rești, a cărei valoare nu depășește suma de 600.000 lei, exclusiv TVA, potrivit art. 291 
alin. (3) lit. c) pct. 3 din Codul fiscal. 
În anul 2023, notarii completează registrul și cu informațiile din actele juridice între vii 
autentificate în anul 2023, care au ca obiect transferul dreptului de proprietate pentru 
locuințele a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, depășește suma de 
600.000 lei, dar nu depășește suma de 700.000 lei, exclusiv TVA, achiziționate de persoa-
ne fizice în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, dacă 
au încheiat până la 1 ianuarie 2023 acte juridice între vii care au ca obiect plata unui 
avans reprezentând plata parțială sau integrală a contravalorii pentru achiziționarea unei 
astfel de locuințe. 
Registrul cuprinde următoarele informații: 
a) datele de identificare ale dobânditorului/dobânditorilor persoană fizică/persoane fizi-

ce; 
b) datele de identificare ale transmițătorului/transmițătorilor dreptului de proprietate; 
c) adresa completă a locuinței achiziționate cu cota redusă de TVA de 5%, în condițiile 

art. 291 alin. (3) lit. c) pct. 3 din Codul fiscal; 
d) valoarea, fără TVA, la care s-a încheiat operațiunea economică prin care se transferă 

dreptul de proprietate asupra locuinței, inclusiv asupra terenului pe care este constru-
ită; 

e) numărul și data încheierii notariale prin care s-a autentificat actul juridic între vii 
care are ca obiect transferul dreptului de proprietate; 

f) datele de identificare ale notarului public care a autentificat actul juridic între vii care 

Registru 2023 
achiziții locuințe 

TVA 5%  
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are ca obiect transferul dreptului de proprietate; 
g) datele de identificare ale notarului public care a efectuat înregistrarea în registru a 

actului juridic între vii care are ca obiect transferul dreptului de proprietate, în situa-
ția în care înregistrarea se face de către un notar asociat al notarului care a autentifi-
cat actul; 

h) data și numărul de înregistrare ale înscrierii în registru, care sunt generate automat 
de aplicația informatică. 

Ordinul 5697/2022 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a activității 
de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau tutun prelu‐
crat, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare 
(MO 1062/2022) 
Prin acest act normativ se aprobă: 
 procedura de înregistrare a activității de distribuție și comercializare angro de bău-

turi alcoolice și/sau tutun prelucrat; 
 modelul și conținutul formularului "Cerere de înregistrare a activității de distribuție 

și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat"; 
 modelul și conținutul formularului "Atestat pentru distribuție și comercializare angro 

de băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat". 
Cererile depuse în temeiul OPANAF 1.850/2016 și nesoluționate până la data intrării în 
vigoare a prezentului ordin se soluționează în conformitate cu prevederile noului ordin. 
Operatorii economici care doresc să distribuie și să comercializeze angro băuturi alcoolice 
și/sau tutun prelucrat trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 
 să dețină spații de depozitare corespunzătoare, în proprietate sau folosință; 
 să aibă înscrise în obiectul de activitate activitatea de comercializare și distribuție 

angro a băuturilor alcoolice și/sau activitatea de comercializare și distribuție angro a 
produselor din tutun; 

 să se doteze cu mijloacele necesare depistării marcajelor false sau contrafăcute, în 
cazul comercializării de produse supuse marcării; 

 să nu fie declarați inactivi fiscal și să fie în funcțiune; 
 administratorul societății să nu aibă înscrise în cazierul judiciar sancțiuni penale din 

hotărâri judecătorești rămase definitive privind infracțiuni de abuz de încredere, in-
fracțiuni de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare ori luare de mită 
în România sau în oricare dintre statele străine în care acesta a avut domiciliul/
rezidența în ultimii 5 ani, să nu fi fost condamnat pentru o infracțiune dintre cele re-
glementate de Codul Fiscal, de Codul Vamal, de Legea 241/2005 pentru prevenirea și 
combaterea evaziunii fiscale, de Legea 84/1992 privind regimul zonelor libere, de Le-
gea societăților, de Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea 
faptelor de corupție, de Legea 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și 
consumului ilicit de droguri, de Legea 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spă-
lării banilor și finanțării terorismului; 

 în legătură cu activitatea operatorului economic să nu fi fost pronunțată o hotărâre 
definitivă pentru o infracțiune dintre cele reglementate de legile anterior menționate; 

 să nu înregistreze obligații fiscale restante la bugetul general consolidat de natura 
celor administrate de ANAF. 

Observație: în cazul operatorilor economici pentru care livrarea produselor ce fac obiec-
tul activității de comercializare/distribuție se realizează exclusiv din locurile autorizate 
ca antrepozite fiscale sau declarate pentru recepția produselor accizabile de către desti-
natarii înregistrați, nu este necesară îndeplinirea condițiilor existenței spațiului de depo-
zitare și dotării cu mijloacele necesare depistării marcajelor false sau contrafăcute. 
În ordin sunt detaliate și etapele procedurale de aprobare/respingere a cererii de înregis-
trare, situațiile care conduc la anularea, suspendarea sau revocarea atestatului de comer-
cializare. 

Circulara 37/2011 privind nivelul ratei dobânzii de referință a BNR (MO 
1078/2022) 
Începând cu data de 9 noiembrie 2022, nivelul ratei dobânzii de referință este de 6,75% 
pe an (anterior 6,25%). 

Procedura de 
înregistrare 

activitate 
distribuție / 

comercializare 
băuturi alcoolice / 

tutun 
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Legea 286/2022 privind aprobarea OUG 83/2022 pentru modificarea și com‐
pletarea OG 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a progra‐
melor, proiectelor și acțiunilor culturale, precum și pentru modificarea OUG 
42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susținerea desfășu‐
rării Programului cultural național ''Timișoara ‐ Capitală Europeană a Cultu‐
rii în anul 2023'' (MO 1054/2022) 
Legea aprobă și modifică OUG 83/2022, care actualizează OG 51/1998, introducând modi-
ficări inclusiv asupra contribuțiilor care constituie venituri pentru Fondul Cultural Națio-
nal, acestea incluzând: 
 o cotă de 20% din încasările realizate de operatorii economici din distribuirea de ser-

vicii de programe de televiziune, prin retransmisie care conțin fonograme sau video-
grame a căror vizionare nu este recomandată minorilor, respectiv din vânzarea sau 
închirierea unor asemenea fonograme; 

 o cotă de 1% din încasările realizate de operatorii economici care organizează târguri 
și expoziții pentru care se percepe taxă de vizitare, cu excepția celor pentru care se 
datorează timbrul monumentelor istorice în conformitate cu prevederile art. 51 alin. 
(3) lit. c) din Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, și a muzeelor 
și galeriilor de artă; 

 o cotă de 1% din veniturile realizate de operatorii economici care își desfășoară acti-
vitatea în incinta monumentelor istorice proprietate publică și/sau privată sau în zo-
na de protecție a acestora, în zone construite protejate, ansambluri sau situri urbane, 
după caz, cu excepția activităților pentru care se datorează timbrul monumentelor 
istorice în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (3) lit. c) din Legea 422/2001 
(anterior cota era de 2%); 

 o cotă de 0,5% din devizul general al investițiilor autorizate să se realizeze de către 
operatorii economici pentru construcțiile amplasate în zona de protecție a monumen-
telor istorice proprietate publică și/sau privată, în zone construite protejate, ansam-
bluri sau situri urbane, după caz; 

 o cotă de 0,5% din veniturile realizate de operatorii economici din domeniul jocurilor 
de noroc, inclusiv pentru activitățile organizate în mediul online; 

 Cotele se aplică asupra încasărilor/veniturilor/comisioanelor, după caz, realizate din 
activitățile respective, din care s-a dedus TVA. 

Contribuțiile se calculează lunar de către plătitori și se varsă de către aceștia în bugetul 
Fondului Cultural Național, până la data de 15 a lunii următoare. 

Legea 309/2022 pentru modificarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal (MO 
1109/2022) 
Prin aceasta lege, care intra în vigoare la 1 ianuarie 2024, sunt aduse modificări cu privi-
re la: 
1. încadrarea la venituri din pensii a drepturilor primite conform: 

ο Legii 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat;  
ο Legii 204/2006 privind pensiile facultative; 
ο Legii 1/2020 privind pensiile ocupaționale. 

2. stabilirea venitului impozabil lunar din pensii: 
ο Venitul impozabil lunar din pensii se stabilește prin deducerea din venitul din pensie 

a sumei neimpozabile lunare de 2.000 lei și, după caz, a contribuției de asigurări so-
ciale de sănătate datorată; 

ο Pentru sumele primite ca plată unică de către participanții la fondurile de pensii 
administrate privat și moștenitorii legali ai acestora, în conformitate cu prevederile 
Legii 411/2004, sau de către participanții la fondurile de pensii facultative și/sau 
fondurile de pensii ocupaționale și moștenitorii legali ai acestora, în conformitate cu 
prevederile Legii 204/2006 și ale Legii 1/2020, venitul impozabil este constituit din 
sumele care depășesc contribuțiile nete ale participanților, la care fiecare fond de 
pensii acordă un singur plafon de venit neimpozabil stabilit conform alin. (1); 

ο Pentru sumele primite ca plăți eșalonate în rate de către participanții la fondurile 
de pensii administrate privat și moștenitorii legali ai acestora, în conformitate cu 
prevederile Legii 411/2004, sau de către participanții la fondurile de pensii facultati-

Finanțare proiecte 
și acțiuni culturale  
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ve și/sau ocupaționale, precum și moștenitorii legali ai acestora, în conformitate cu 
prevederile Legii 204/2006 și ale Legii 1/2020, venitul impozabil este constituit din 
sumele care depășesc contribuțiile nete ale participanților, la care se aplică plafonul 
de venit neimpozabil stabilit conform alin. (1) pentru fiecare rată lunară de la fieca-
re fond de pensii. 

Ordinul 2806/2022 privind aprobarea modelului cererii de restituire a sume‐
lor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe 
poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la 
autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule (MO 1117/2022) 
Prin acest act normativ se aprobă modelul de cerere de restituire a sumelor reprezentând 
taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, 
taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru 
autovehicule. 
Contribuabilii care au achitat taxa în discuție și care nu au beneficiat de restituire anteri-
or intrării în vigoare a prezentei ordonanțe pot solicita restituirea acestora, indiferent de 
momentul plății taxelor, precum și a dobânzilor datorate pentru perioada cuprinsă între 
data perceperii și data restituirii. 
Termenul de depunere a cererilor de restituire este de 5 ani, începând cu data intrării în 
vigoare a OUG 93/2022 (i.e. 29 iunie 2022). 

Hotărârea 1074/2021 privind stabilirea sistemului de garanție‐returnare 
pentru ambalaje primare nereutilizabile – Republicată (MO 1120/2022) 
Prin republicarea acestui act normativ este actualizat cadrul legal pentru implementarea 
pe teritoriul României a sistemului de garanție-returnare, SGR, aplicabil pentru ambalaje 
primare nereutilizabile din sticlă, plastic sau metal, cu volume cuprinse între 0,1 l și 3 l 
inclusiv, utilizate pentru a face disponibile pe piața națională bere, mixuri de bere, mixuri 
de băuturi alcoolice, cidru, alte băuturi fermentate, sucuri, nectaruri, băuturi răcoritoare, 
ape minerale și ape de băut de orice fel, vinuri și spirtoase. 
Sunt obligați să utilizeze SGR: 
a) operatorii economici care introduc pe piața națională produse ambalate, precum și 

operatorii economici care importă/achiziționează intracomunitar produse ambalate 
pentru utilizare/consum propriu – sunt responsabili pentru deșeurile generate de am-
balajele primare, secundare și terțiare folosite pentru ambalarea produselor lor, cu 
excepția ambalajelor de desfacere care sunt folosite pentru ambalarea, la locul de 
vânzare, a produselor; 

b) operatorii economici care supra ambalează produse ambalate individual în vederea 
revânzării/redistribuirii – sunt responsabili pentru deșeurile generate de ambalajele 
secundare și terțiare pe care le introduc pe piața națională; 

c) operatorii economici care introduc pe piața națională ambalaje de desfacere, inclusiv 
pungi de transport din plastic – sunt responsabili pentru deșeurile generate de res-
pectivele ambalaje; 

d) operatorii economici care dau spre închiriere, sub orice formă, cu titlu profesional, 
ambalaje. 

Ordinul 5307/C/2022 pentru aprobarea formatului formularului‐tip de act 
constitutiv, a formatului cererii de înregistrare, a formatului, a elementelor 
de siguranță și a structurii certificatului de înregistrare, în formă letrică și 
electronică, a modelului declarației‐tip pe propria răspundere cu privire la 
îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității, a modelului 
certificatului constatator privind înregistrarea declarației pe propria răs‐
pundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a 
activității și a structurii identificatorului unic la nivel european – EUID (MO 
1131/2022) 
Prin acest ordin sunt aprobate modelele formularelor puse de către ONRC la dispoziția 
solicitanților pe pagina sa de internet și pe portalul de servicii online, pentru formele de 
societăți reglementate de Legea societăților, formulare-tip de acte constitutive ce se utili-
zează în procedura de constituire online. 

Sistemul de 
garanție‐returnare 

SGR  
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Sunt disponibile pe pagina de internet și pe portalul de servicii online ale ONRC și alte 
formulare-tip și modele de cereri redactate în limba română, ce se utilizează în procedura 
de constituire online, de înregistrare și de autorizare a funcționării/desfășurării activită-
ții. 

Ordinul 1985/2022 privind completarea anexei la OPANAF 1.612/2018 pentru 
aprobarea Nomenclatorului obligațiilor fiscale care se plătesc în contul unic 
(MO 1080/2022) 
Prin acest act normativ este actualizat nomenclatorul obligațiilor fiscale care se plătesc în 
contul unic, cu: 
 contribuția de asigurări sociale suportată de angajatorul/plătitorul de venit 
 contribuția de asigurări sociale de sănătate suportată de angajatorul/plătitorul de ve-

nit 
 contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice, pensionari, 

care realizează venituri din pensii, pentru partea de venituri care depășește suma lu-
nară de 4.000 lei. 

Ordinul 5964/2022 pentru aprobarea Instrucțiunilor de completare a docu‐
mentului administrativ în format electronic (e‐DA) utilizând aplicația EMCS‐
RO‐Mișcări de control al mișcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv/
de scutire/exceptare de accize (MO 1107/2022) 
Prin acest act normativ sunt aprobate instrucțiunile de completare a documentului admi-
nistrativ în format electronic (e-DA) utilizând aplicația EMCS-RO-Mișcări de control al 
mișcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv/de scutire/exceptare de accize. 
Normele privind accesul operatorilor economici la aplicațiile EMCS-RO de control al miș-
cărilor cu produse accizabile în regim suspensiv de accize și de depunere online a declara-
țiilor privind situația achizițiilor și livrărilor de produse accizabile, precum și manualul 
de utilizare a aplicațiilor, sunt publicate pe pagina web a Autorității Vamale Române. 

Hotărârea 82/2022 pentru completarea Hotărârii Consiliului CAFR 74/2014 
privind aprobarea formularelor pentru raportarea anuală a membrilor CAFR 
(MO 1067/2022) 
Formularele pentru raportarea anuală a membrilor CAFR se completează cu un nou para-
graf, prin care se solicită viza aferentă anului curent. 

Hotărârea 83/2022 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 
CAFR 99/2018 privind acordarea vizei anuale pentru desfășurarea activități‐
lor de audit financiar, altele decât auditul statutar, pentru auditorii financi‐
ari, membri ai CAFR, începând cu anul 2019 (MO 1067/2022) 
Prin acest act normativ se introduc prevederi cu privire la viza anuală: modalitatea de 
acordare (în format fizic pe carnetul de membru sau în format electronic), valabilitate și 
neacordarea retroactiv. 

Ordinul 4092/2022 pentru modificarea Specificațiilor tehnice și de utilizare a 
elementelor de bază ale facturii electronice ‐ RO_CIUS ‐ și a regulilor operați‐
onale specifice aplicabile la nivel național, aprobate prin OMF 1.366/2021 
(MO 1148/2022) 
Ordinul intră în vigoare începând cu 29 noiembrie 2022 și actualizează specificațiile teh-
nice și de utilizare a elementelor de bază ale facturii electronice - RO_CIUS - și regulile 
operaționale specifice. 

Ordinul 4183/2022 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezo‐
rerie cu discount și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii 
decembrie 2022 (MO 1157/2022) 
În vederea finanțării deficitului bugetului de stat, refinanțării și rambursării anticipate a 
datoriei publice în luna decembrie 2022, se aprobă prospectele de emisiune a certificate-
lor de trezorerie cu discount și a obligațiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nomi-
nală totală de 4.400 milioane lei, la care se poate adăuga suma de 630 milioane lei din 
alocările sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru in-

Raportul anual și 
viza pentru auditori  
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strumentele de tip benchmark. 

PROIECT DE ACT NORMATIV 
În seara zilei de 29.11.2022 Ministerul Finanțelor a publicat pe site, la proiecte de acte 
normative, „ordonanța trenuleț”, care stabilește principalele măsuri fiscale cu intrare in 
vigoare la 1 ianuarie 2023, care vizează creșteri de salarii pentru domeniul bugetar, majo-
rări și ajutoare pentru pensionari (inclusiv militari), măsuri pentru compensarea facturi-
lor la energie, clarificări pentru neimpozitarea sumei de 200 lei la salariul minim, pre-
cum și alte măsuri cu impact fiscal. Vom reveni cu detalii după publicarea formei finale a 
acestei ordonanțe în Monitorul Oficial.  

INFO – Cursurile de închidere ale lunii noiembrie 2022 
Cursurile valutare comunicate de BNR care sunt folosite la închiderea lunii noiembrie 
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 = 4,9184 RON; 1 CHF =  4,9890 RON; 1 GBP = 5,6933 RON; 1 USD =  4.7383 RON 
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Abilitățile și dedicarea echipei APEX ne-au determinat să lansăm un nou serviciu 
de management consulting prin care oferim soluții de business adaptate pieței 
din România. 

Pentru a fi alături de clienții noștri, venim cu experiența acumulată în cei peste 
18 ani de existență APEX, cu îndemânarea de a stăpâni cifrele si capacitatea de a 
găsi soluții adaptate oricărui model de business. 

Pentru noi contează ceea ce putem face împreună  

Servicii noi oferite 

 Întocmire planuri de afaceri 

 Întocmire business case pe diferite arii 

 Asistență în achiziții și integrări de afaceri 

 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) 

www.apex‐team.ro 
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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, da-

torii) 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 

Angajator și beneficiar  
(pentru activități considerate dependente) 

(cota %) 

Angajat și prestator 
de activități 
dependente 

(cota %) 

Contribuția pentru asigurări sociale 
(pensie) 

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

25% (**) 

Contribuția la fondul de asigurări sociale 
de sănătate (calculată la   venitul brut) 

Nu se datorează 10% (***) 

Contribuția asiguratorie pentru muncă 2,25% (*)   
Impozitul pe venit   10% (****) 
Fondul pentru neangajarea de persoane 
cu handicap (pentru angajatorii care au 
peste 50 salariați) 

4 x salarii minime pe economie  
la fiecare 100 de salariați 

  

Valoarea unui tichet de masă impozabil 
în sensul impozitului pe venit 

max. 30 lei    

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 

salarii de bază corespunzătoare locului de muncă 
ocupat)  

  

Dacă angajatorii din domeniul construcțiilor au o cifră de afaceri de minim 80% din activitățile de construcții definite de lege, se 
aplică facilitățile de mai jos: 
(*) nu se datorează CAS de către angajator 
(**) cota de CAS datorată de angajat este redusă la 21,25%  
(***) nu se datorează CASS de către angajat  
(****) nu se datorează impozit pe venit pentru veniturile brute realizate lunar de până la 30.000 lei nu se datorează impozit pe 
venit pentru veniturile brute realizate lunar de până la 30.000 lei (plafon redus la 10.000 lei începând cu 1 august 2022).  
Aceste facilități sunt aplicabile și pentru sectorul agricol și industria alimentară, începând cu veniturile aferente lunii iunie 2022.  



Oferim servicii în toate aspectele legate de contabilitate, fisca-
litate, salarizare, resurse umane, audit, consultanță în manage-

ment 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. 

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 

Misiunea noastră:  

să construim parteneriate de încredere alături de clienții noștri,  

dincolo de serviciile financiare 

www.apex-team.ro 
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