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MINISTERUL FINANȚELOR

Agenția Națională de Administrare Fiscală
Direcția Generală de Asistență pentru
Contribuabili

Data: 07.09.2022

Buletinul informativ fiscal
privind actele normative cu incidenţă în materie fiscală

publicate în Monitorul Oficial în perioada 29.08.2022-02.09.2022

1.Ordonanța Guvernului nr. 31/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.
207/2015 privind Codul de procedură fiscală (Monitorul Oficial nr. 857 din 31
August 2022)

 Reglementează că actul administrativ fiscal emis în formă electronică și
comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă se consideră
comunicat la data punerii la dispoziţia contribuabilului/plătitorului prin
aceste mijloace;

 Modificări privind emiterea soluției fiscale individuale anticipate:
- cererea pentru emiterea soluţiei fiscale se depune pentru o singură situaţie
fiscală de fapt viitoare şi o singură obligaţie fiscală principală;
- contribuabilul/plătitorul poate depune mai multe cereri în vederea
reglementării mai multor situații fiscale de fapt viitoare;
- prevede că taxa de emitere a soluției fiscale individuale anticipate pentru
contribuabilii nerezidenți este de 5000 de Euro.
- prevede că taxa pentru emiterea soluției fiscale individuale anticipate se
restituie:

 în cazul în care contribuabilul/plătitorul renunță la cerere în 15 zile
de la data depunerii cererii, termen alocat analizei prealabile;

 în cazul în care cererea nu a fost luată în considerare de organul
fiscal competent, la finalizarea analizei prealabile, și
contribuabilul/plătitorul notificat despre acest fapt, optează pentru
renunțarea la cerere și solicită restituirea taxei.

- au fost introduse norme tranzitorii în cazul contribuabililor care au depus
cereri de emitere a soluției fiscale individuale anticipate care au fost
respinse.

 au fost aduse modificări referitoare la atribuirea de către Ministerul
Finanțelor a numărului de identificare fiscală pentru persoanele fizice
nerezidente, cu ocazia înregistrării unei societăți la Registrul comerțului,
potrivit legii, sau după caz, la cesiunea părților sociale ori a acțiunilor,
respectiv la numirea de noi reprezentanți legali sau la cooptarea de noi
asociați ori acționari, cu prilejul efectuării majorării de capital social, astfel:
- exceptarea de la atribuirea numărului de identificare fiscală, a
persoanelor nerezidente care sunt înregistrate fiscal;
- certificatul de înregistrare fiscală nu se mai comunică Oficiului Național al
Registrului Comerțului.
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 reglementează că rezerva verificării ulterioare se anulează numai la
împlinirea termenului de prescripţie a dreptului de a stabili creanţe fiscale
sau ca urmare a inspecţiei fiscale ori a verificării situaţiei fiscale personale,
finalizată cu raport de inspecţie/raport de verificare şi decizie emisă potrivit
prevederilor art. 131, 145 şi 146, după caz;

 prevede că termenul de prescripție a dreptului de a stabili creanțe fiscale se
suspendă pe perioada cuprinsă între data decesului persoanei fizice la care
era în curs de desfăşurare o acţiune de inspecţie fiscală/verificare a situaţiei
fiscale personale şi data luării la cunoştinţă de către organul de
inspecţie/verificare că există sau nu succesori, după caz;

 reglementează că în relația contribuabilului cu organele de inspecție fiscală
pot fi utilizate și mijloacele electronice de comunicare la distanță;

 a fost modificată durata de efectuare a inspecției fiscale la contribuabilii
nerezidenţi de la 45 zile la 180 de zile;

 prevede că, după sesizarea organelor de urmărire penală, inspecţia fiscală
încetează numai pentru obligaţiile şi perioadele fiscale care au făcut
obiectul sesizării;

 prevede că dacă, după sesizarea organelor de urmărire penală, procurorul,
prin ordonanţă, dispune clasarea ori renunţarea la urmărirea penală sau
dacă, după trimiterea în judecată, instanţa lasă nesoluţionată acţiunea
civilă, organul de inspecţie fiscală poate relua inspecţia. În acest caz, se
transmite un nou aviz de inspecţie fiscală;

 instituie obligația organului fiscal central, precum și a organului fiscal local
de a publica trimestrial, lista contribuabililor care nu au obligații fiscale
restante;

 completează art. 165, în sensul că se sting cu prioritate sumele
individualizate în deciziile de recuperare a ajutoarelor de stat și/sau de
minimis emise, după caz, de Comisia Europeană/entitățile ce dețin calitatea
de furnizor sau de administrator de ajutor de stat sau de minimis/Consiliul
Concurenței și dobânzile aferente datorate de la data plății ajutorului până
la data recuperării sau a rambursării sale integrale;

 reglementări referitoare la eșalonarea la plată:
- nu intră în sfera eșalonării la plată, ajutoarele de stat și ajutoarele de
minimis;
- au fost adăugate 3 condiții pentru menținerea eșalonării, respectiv:
a) să se achite sumele stabilite prin decizia de recuperare a ajutoarelor de
stat emisă de către Comisia Europeană, inclusiv dobânzile aferente, datorate
de la data plăţii ajutorului până la data recuperării sau a rambursării sale
integrale, în maximum 3 zile de la data comunicării acestei decizii;
b) să se achite sumele stabilite prin decizia de recuperare a ajutoarelor de
stat sau de minimis emisă de către entităţile ce deţin calitatea de furnizor
sau de administrator de ajutor de stat sau de minimis, inclusiv dobânzile
aferente, datorate de la data plăţii ajutorului până la data recuperării sau a
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rambursării sale integrale, în maximum 3 zile de la data comunicării acestei
decizii;

c) să se achite sumele stabilite prin decizia de recuperare a ajutoarelor de
minimis emisă de către Consiliul Concurenţei, inclusiv dobânzile aferente,
datorate de la data plăţii ajutorului până la data recuperării sau a
rambursării sale integrale, în maximum 3 zile de la data comunicării acestei
decizii.

- completează art. 204 din Codul de procedură fiscală în sensul că,
eșalonarea la plată să fie accesată de debitorii care trebuie să achite
obligaţiile fiscale administrate de organul fiscal central într-un anumit
termen pentru a se menţine autorizaţia, acordul ori alt act administrativ
similar doar cu constituirea de garanții conform art. 193 alin. (6) lit. a)
și/sau b), după caz, din același act normativ;

- completează art. 209^1 alin. (6) și modifică alin. (11) de la același articol
în sensul excluderii din procedura de eșalonare la plată, în formă
simplificată, a debitorilor care trebuie să achite obligaţiile fiscale
administrate de organul fiscal central într-un anumit termen pentru a se
menţine autorizaţia, acordul ori alt act administrativ similar.

 prevede că valorificarea bunurilor sechestrate se poate realiza la un preţ
mai mic decât preţul de evaluare în cazul în care, din preţul oferit, se
asigură acoperirea integrală a creanţei fiscale, inclusiv a accesoriilor şi a
cheltuielilor de executare silită;

 reglementează posibilitatea declarării stării de insolvabilitate a debitorilor
care deţin în proprietate bunuri a căror valoare este mai mică de 2% din
cuantumul obligațiilor fiscale restante;

 prevede că pentru recuperarea ajutorului de stat și de minimis, prin
excepție de la art. 230 alin.(1), executarea silită prin poprire și/sau
sechestru asupra bunurilor mobile sau imobile poate începe oricând după
comunicarea somației, fără a fi necesară împlinirea termenului de 15 zile;

 reglementează că în cazul respingerii contestației, se decide, după caz,
confirmarea totală sau parțială a actului atăcat.

2.Ordonanța Guvernului nr. 37/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.
95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și a Legii nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, precum și stabilirea unor alte măsuri în domeniul sănătății
(Monitorul Oficial nr. 857 din 31 August 2022)

Modificări aduse Legii nr. 227/2015:
 La art. 154 alin.(1) lit. ș) a fost introdusă o nouă categorie de persoane

fizice exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate,
respectiv, donatorii de celule stem hematopoietice care au donat pentru un
pacient neînrudit sau înrudit, pentru o perioada de 10 ani de la donare.
 Aceste prevederi intră în vigoare în termen la 15 zile de la data publicării

ordonanței în Monitorul Oficial al României, Partea I.



Page 4/4

3. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.119/2022 pentru modificarea și
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile
aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în
perioada 1 aprilie 2022—31 martie 2023, precum și pentru modificarea și
completarea unor acte normative din domeniul energiei (Monitorul Oficial nr.
864 din 01 Septembrie 2022)

 Reglementează că începând cu 1 septembrie 2022 și până la data de 31 august
2023, producătorii de energie electrică, entitațile agregate de producere a
energiei electrice, traderii, furnizorii care desfășoară activitate de trading și
agregatorii care tranzacționează cantități de energie electrica și/sau gaze
naturale pe piața angro vor plati o contribuție la Fondul de Tranziție Energetică,
care se calculează, se declară și se plăteste de vânzator lunar, pana la data de
25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează;

 Modul de calcul al contribuției la Fondul de Tranziție Energetică este prevăzut
în anexele nr. 2 și 3 din ordonanță;

 Modelul şi conţinutul declaraţiei privind contribuţia la Fondul de Tranziţie
Energetică se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală în termen de maximum 10 zile de la data intrării în vigoare
a OUG nr. 119/2022;

 Sumele reprezentând contribuția la Fondul de Tranziție Energetică se plătesc
într-un cont distinct deschis la unitațile Trezoreriei Statului din cadrul
organelor fiscale centrale competente, codificat cu codul de identificare fiscală
al platitorului;

 Reglementează că începând cu data de 1 septembrie, persoanele nerezidente
care desfășoară tranzacții pe piața de energie din România sunt obligate să
calculeze, să declare și să plătească contribuția de solidaritate direct sau să
desemneze un reprezentant pentru îndeplinirea obligațiilor ce îi revin în baza
prezentei ordonanțe de urgență;

 Reglementează că persoanele nerezidente au obligația de a depune la Agenția
Națională de Administrare Fiscală o declarație pe propria răspundere privind
modalitatea de plată a contribuției de solidaritate. Modelul de declarație și
termenul de depunere se stabilesc prin ordinul președintelui Agenției Naționale
de Administrare Fiscală

 Procedura și condițiile de înregistrare ale reprezentantului se aprobă prin Ordin
al președintelui Agenția Națională de Administrare Fiscală în termen de 10 zile
de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
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