
BULETIN INFORMATIV

privind actele normative cu incidenţă în materie fiscală publicate în

Monitorul Oficial în perioada 11 – 15 iulie 2022

1. Legea nr. 216/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2014

privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă şi a altor acte normative

(Monitorul Oficial nr. 709 din 14 iulie 2022)

A fost instituită procedura de alertare timpurie, astfel:

- profesioniştii, cu excepţiile prevăzute la art. 3 alin. (1), (4) şi (5) din lege, sunt

alertaţi de către organul fiscal cu privire la neexecutarea unor obligaţii şi le sunt puse la

dispoziţie gratuit informaţii cu privire la soluţiile de redresare prevăzute de lege prin

intermediul unei pagini de internet;

- profesioniştii, cu excepţiile prevăzute la art. 3 alin. (1), (4) şi (5) din lege, sunt

alertați prin intermediul unei notificări de alertă transmise în mod automat prin sistemul

de comunicare electronică prin mijloace electronice de transmitere la distanţă dezvoltat

de Ministerul Finanţelor/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) în legătură

cu neexecutarea obligaţiilor către bugetul de stat, către bugetul asigurărilor sociale de

stat sau către bugetul asigurărilor de şomaj;

- reglementează că procedura de comunicare a notificărilor de alertă, incluzând

cuantumul obligaţiilor restante ce atrage emiterea mesajului de alertă, pe categorii de

debitori stabilite potrivit legislaţiei fiscale, data emiterii primului mesaj de alertă şi, dacă

este cazul, frecvenţa mesajului de alertă şi formatul acestuia, se aprobă în condiţiile

prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi

completările ulterioare;

- reglementează că în privinţa obligaţiilor evidenţiate în notificarea de alertă, pot

fi accesate şi serviciile de îndrumare şi asistenţă oferite contribuabililor, în condiţiile legii,

de A.N.A.F.;

- reglementează că persoanele fizice sau juridice alertate pot notifica organul

fiscal cu privire la intenţia de mediere, anexând la notificare documente şi informaţii care

să susţină situaţia sa economică şi financiară, art. 230A1 alin. (2) - (4) şi (8) din Legea nr.
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207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, aplicându-se în mod corespunzător,

sau pot accesa facilităţile fiscale în vigoare.

> La art. 143 a fost reglementat că, prin derogare de la prevederile art. 186 alin. (1) lit. c)

din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pentru creanţele

curente, creditorii bugetari pot acorda înlesniri la plată.

2. Ordinul ministrului finanțelor nr. 1667/2022 pentru modificarea Procedurii de
utilizare şi funcţionare a sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura,

precum şi de primire şi descărcare a facturii electronice de către destinatarii facturii

electronice emise în relaţia B2G în sistemul naţional privind factura electronică RO e-

Factura, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.365/2021, şi privind modificarea

Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 2.004/2013 pentru

aprobarea procedurilor privind registrul entităţilor publice şi registrul altor entităţi

(Monitorul Oficial nr. 714 din 15 iulie 2022)

a) Modifică Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.365/2021, astfel:

- Reglementează că destinatarii facturii electronice emise în relaţia B2G prevăzuţi

la art. 2 alin. (1) lit. p) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2021, aprobată cu

modificări şi completări prin Legea nr. 139/2002, au obligaţia să primească şi să

descarce factura electronică prin accesarea secţiunii Factura electronică disponibilă în

Spaţiul privat virtual din cadrul portalului ANAF sau, în cazul celor înregistraţi în

Registrul entităţilor publice, prin accesarea «Punctului Unic de Acces» de pe site-ul

Ministerului Finanţelor - Sistemul naţional de raportare Forexebug, secţiunea

«Vizualizare rapoarte» - "Facturi electronice”

- Aprobă ca primirea şi descărcarea facturii electronice emise în relaţia B2G potrivit

alin. (1) să fie efectuate de către persoanele înregistrate ca utilizatori în Spaţiul privat

virtual din cadrul portalului ANAF sau de către persoanele înrolate cu rol de vizualizare

rapoarte în sistemul naţional de raportare Forexebug potrivit procedurii prevăzute în

anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de

proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului

naţional de raportare - Forexebug, cu modificările şi completările ulterioare

- Reglementează că în situaţia unei facturi electronice emise în relaţia B2G asupra

căreia destinatarul are obiecţii, acesta înştiinţează inclusiv prin secţiunea Factura

electronică disponibilă în Spaţiul privat virtual din cadrul portalului ANAF sau prin

sistemul naţional de raportare Forexebug emitentul facturii electronice, prin transmiterea

unui mesaj respectând structura publicată în documentaţia tehnică prevăzută la art. 5

alin. (3).
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b) Modifică Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr.

2.004/2013 pentru aprobarea procedurilor privind registrul entităţilor publice şi

registrul altor entităţi, astfel:

- modifică denumirea ordinului, respectiv ’’Ordin pentru aprobarea procedurii

privind registrul entităţilor publice”;

- abrogă Procedura privind registrul altor entităţi, prevăzută în anexa nr. 2, precum

si anexa nr.2.

3. Ordin al ministrului finanțelor, al ministrului muncii și solidarității sociale și al
ministrului sănătății nr. 1580/1098/2220/2022 pentru aprobarea modelului, conţinutului,

modalităţii de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor

sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate" (Monitorul Oficial

nr. 715 din 15 iulie 2022)

- Aprobă modelul şi conţinutul formularului 112 "Declaraţie privind obligaţiile de plată a

contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate" precum

şi anexele nr. 1.1 "Anexa angajator" şi nr. 1.2 "Anexa asigurat" la acesta, prevăzute în anexa nr.

1, care se utilizează începând cu veniturile aferente lunii iunie 2022

- Reglementează că persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt

asimilate acestora, instituţiile şi persoanele fizice prevăzute la art. 68^1 alin. (2), art. 72 alin. (2),

art. 84 alin. (8), art. 125 alin. (8) - (9), art. 147 alin. (1), (1^1), (12) şi (13), art. 151 alin. (5) şi (6),

art. 169 alin. (1) şi (1^1), art. 174 alin. (5) şi (6), art. 220 alin. (1) şi (2) şi art. 220^7 din Legea nr.

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia depunerii

declaraţiei prevăzute la art. 1 prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.

4. Ordonanța Guvernului nr. 15/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc

(Monitorul Oficial nr. 716 din 15 iulie 2022)

Modifică şi completează Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind

organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.

246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

» instituie obligativitatea organizatorilor de jocuri de noroc de a comunica, în termen de 5 zile

lucrătoare de la data încheierii, Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc a contractelor având

ca obiect promovarea mărcilor, platformelor, aplicaţiilor sau activităţilor de jocuri de noroc prin

amplasarea mesajelor publicitare în localităţi şi pe drumurile publice sau prin intermediul unui

serviciu de televiziune, precum şi orice act prin care se modifică valoarea contractului,
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Organizatorii de jocuri de noroc nu vor comunica contractele încheiate de organizatorii

de jocuri de noroc cu entităţile sau federaţiile sportive, care prevăd în sarcina acestora din

urmă obligaţia de promovare în incinta stadioanelor sau a sălilor de sport.

» reglementează că organizatorii de jocuri de noroc datorează taxa de promovare pentru

activităţile de jocuri de noroc.

În cazul contractelor de publicitate având ca obiect promovarea în una dintre modalităţile

prevăzute la art. 1^2 alin. (2) din ordonaţa, a activităţilor de jocuri de noroc autorizate pe

teritoriul României, care sunt încheiate de o entitate care nu este organizator de jocuri de noroc,

taxa este datorată de prestatorul serviciilor de publicitate, potrivit contractului.

- taxa de promovare a activităţilor de jocuri de noroc reprezintă 5% din valoarea

contractelor de publicitate menţionate la 1^2 alin. (2) din ordonaţa şi va fi achitată către bugetul

de stat până la data de 25 a lunii următoare celei în care contractul de publicitate a fost

încheiat. În cazul contractelor care prevăd plăţi periodice către prestator, obligaţia de plată a

taxei devine scadentă în ultima zi a lunii în care este scadentă rata contractuală periodică,

- taxa de promovare se calculează de către plătitorii de taxe şi se declară, până la

termenul de plată, în declaraţia fiscală depusă la organul fiscal competent,

- reglementează că modelul şi conţinutul declaraţiei se aprobă prin ordin al preşedintelui

Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare

a O.G. nr.15/2022.

» a fost modificat termenul de plată a contribuţiei anuale prevăzută la art. 10 alin. (4) din OUG

nr. 77/2009, astfel: pentru primul an de licenţă, în termen de 10 zile de la data aprobării

documentaţiei, iar pentru anii următori, până la data de 25 ianuarie a fiecărui an.

» reglementează că modificările semnificative aduse datelor iniţiale în baza cărora a fost emisă

licenţa de organizare a jocurilor de noroc sau autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc,

respectiv licenţa clasa a II-a, după caz vor fi stabilite prin ordin al preşedintelui Oficiului

Naţional pentru Jocuri de Noroc, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a OG nr.

15/2022.

» reglementează că în situaţia în care operatorul economic nu mai deţine nicio autorizaţie de

exploatare a jocurilor de noroc indiferent de motivul care a generat această stare, licenţa de

organizare a jocurilor de noroc îşi pierde valabilitatea cu aceeaşi dată.

» înlocuieşte anexa din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009.

5. Ordonanța Guvernului nr. 16/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr.

227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri financiar-fiscale

(Monitorul Oficial nr. 716 din 15 iulie 2022)
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→ Modifică şi completează Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte

normative şi alte măsuri financiar-fiscale, după cum urmează:

I. Impozitul pe profit

- a fost modificat art. 22, în sensul că profitul investit în echipamente tehnologice, active

utilizate în activitatea de producţie şi procesare, activele reprezentând retehnologizare,

calculatoare electronice şi echipamente periferice, maşini şi aparate de casă, de control şi de

facturare, în programe informatice, precum şi pentru dreptul de utilizare a programelor

informatice, produse şi/sau achiziţionate, inclusiv în baza contractelor de leasing financiar, şi

puse în funcţiune, folosite în scopul desfăşurării activităţii economice, este scutit de impozit.

Activele corporale, cu excepţia activelor utilizate în activitatea de producţie şi procesare,

activele reprezentând retehnologizare, pentru care se aplică scutirea de impozit sunt cele

prevăzute în subgrupa 2.1, respectiv în clasa 2.2.9 din Catalogul privind clasificarea şi duratele

normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin hotărâre a Guvernului.

Activele utilizate în activitatea producţie, procesare şi activele reprezentând retehnologizare

sunt cele stabilite prin ordin al ministrului finanţelor.

II. Impozitul pe dividende

» A fost majorată cota de impozit de la 5% la 8%, începând cu veniturile distribuite după data

de 1 ianuarie 2023.

III. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

» Stabileşte şi alte condiţii pe care o persoană juridică română le îndeplineşte cumulativ, la

data de 31 decembrie a anului fiscal precedent, pentru încadrarea ca microîntreprindere, după

cum urmează:

- a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 500.000 euro. Cursul de

schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exerciţiului

financiar în care s-au înregistrat veniturilea realizat venituri, altele decât cele din consultanţă

şi/sau management, în proporţie de peste 80% din veniturile totale;

- are cel puţin un salariat, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 48 alin. (3);

- are asociaţi/acţionari care deţin peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare

sau al drepturilor de vot la cel mult trei persoane juridice române care se încadrează să aplice

sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor.

» Reglementează că începând cu data de 1 ianuarie 2022, persoanele juridice române care

desfăşoară activităţi corespunzătoare codurilor CAEN: 5510 — «Hoteluri şi alte facilităţi de

cazare similare», 5520 — «Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată»,

5530 — «Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere», 5590 — «Alte servicii de cazare»,

5610 — «Restaurante», 5621 — «Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente»,
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5629 — «Alte servicii de alimentaţie n.c.a.», 5630 — «Baruri şi alte activităţi de servire a

băuturilor» pot opta pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, fără să aplice

prevederile art. 52 din Codul fiscal.

» Reglementează că nu intră sub incidenţa impozitului pe veniturile microîntreprinderilor şi

următoarele categorii de contribuabili:

- persoana juridică română care desfăşoară activităţi în domeniul bancar;

- persoana juridică română care desfăşoară activităţi în domeniile asigurărilor şi

reasigurărilor, al pieţei de capital, inclusiv cea care desfăşoară activităţi de intermediere în

aceste domenii;

- persoana juridică română care desfăşoară activităţi în domeniul jocurilor de noroc;

- persoana juridică română care desfăşoară activităţi de explorare, dezvoltare,

exploatare a zăcămintelor de petrol şi gaze naturale.

» Reglementează că impozitul pe veniturile microîntreprinderilor este opţional

- Cota de impozit pe veniturile microîntreprinderilor se stabileşte la 1%

- Reglementează regulile de ieşire din sistemul de impunere pe veniturile

microîntreprinderilor în cursul anului.

IV. Impozitul pe venit

» Se abrogă scutirea de la plata impozitului pe venit pentru persoanele fizice, pentru veniturile

realizate din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1) - (3), ca urmare a

desfăşurării activităţii pe bază de contract individual de muncă încheiat pe o perioadă de 12

luni, cu persoane juridice române care desfăşoară activităţi sezoniere dintre cele prevăzute la

art. 1 al Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, în cursul unui an;

» A fost modificat plafonul maxim reprezentând venitul brut lunar obţinut din salarii şi asimilate

salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1) - (3), realizate de persoanele fizice de la 30.000 lei la

10.000 lei, pentru care se acordă scutirea la plata impozitului pe venit, în cazul angajatorilor

care desfăşoară activităţi în sectorul construcţii, în sectorul agricol şi în industria alimentară.

V. Veniturile din activităţi independente

» Reglementează că, contribuabilii pentru care venitul net se determină pe bază de norme de

venit şi care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul

în lei al sumei de 25.000 euro, începând cu anul fiscal următor au obligaţia determinării

venitului net anual în sistem real. Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea

echivalentului în lei al sumei de 25.000 euro este cursul de schimb mediu anual comunicat de

Banca Naţională a României, la sfârşitul anului fiscal. Această categorie de contribuabili are

obligaţia să completeze corespunzător şi să depună declaraţia unică privind impozitul pe venit
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şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice până la data de 25 mai inclusiv a anului

următor celui de realizare a venitului.

VI. Veniturile din salarii si asimilate salariilor

» Reglementează că regulile de impunere proprii veniturilor din salarii se aplică şi prestaţiilor

suplimentare primite de salariaţi în baza clauzei de mobilitate potrivit legii, altele decât cele

prevăzute la art. 76 alin. (2) lit. k), pentru partea care depăşeşte limitele prevăzute la alin. (41)

lit. a), considerate asimilate salariilor

» Completează prevederea prin care veniturile cumulate lunar nu reprezintă venit impozabil în

înţelesul impozitului pe venit, în limita plafonului lunar de cel mult 33% din salariul de bază

corespunzător locului de muncă ocupat, în condiţiile stabilite prin lege

» Modifică sistemul de acordare a deducerilor personale care cuprinde deducerea personală

de bază şi deducerea personală suplimentară, precum şi plafoanele de acordare.

Deducerea personală de bază se acordă pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut

de până la 2.000 de lei peste nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

aprobat prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna de realizare a venitului. În situaţia în care,

în cursul aceleiaşi luni, se utilizează mai multe valori ale salariului minim brut pe ţară, se ia în

calcul valoarea cea mai mică a salariului minim brut pe ţară.

VII. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor

» Reglementează că în cazul veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor, altele decât veniturile

din arendă şi din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate

personală, venitul brut reprezintă venit impozabil, eliminându-se cota forfetară de 40%;

» Instituie obligaţia contribuabililor care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din

patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendă şi din închirierea în scop turistic a

camerelor situate în locuinţe proprietate personală, de a înregistra contractul încheiat între părţi,

precum şi a modificărilor survenite ulterior, în termen de 30 de zile de la încheierea/producerea

modificării acestuia, la organul fiscal competent;

» Reglementează că procedura de înregistrarea a contractelor se stabileşte prin ordin al

preşedintelui ANAF;

» Reglementează că în cazul contractelor de închiriere aflate în derulare la data de 1 ianuarie

2023, înregistrarea, la organul fiscal competent, a contractului încheiat între părţi şi a

modificărilor survenite se efectuează în termen de cel mult 90 de zile de la data la care a

intervenit obligaţia înregistrării acestora.

VIII. Venituri din investiţii

» Reglementează că veniturile sub formă de dividende, inclusiv câştigul obţinut ca urmare a

deţinerii de titluri de participare definite de legislaţia în materie la organisme de plasament
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colectiv se impozitează cu o cotă de 8% din suma acestora, începând cu veniturile distribuite

după data de 1 ianuarie 2023.

IX. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

» Stabileşte cotele de impunere a veniturilor obţinute din jocuri de noroc, de la nivelul actual

între 1% şi 25%, la un nivel cuprins între 3% şi 40%, precum şi modificarea tranşelor de venit

brut asupra cărora se aplică aceste cote, de la 66.750 lei, la 10.000 lei, respectiv de la 445.000

lei, la 66.750 lei;

» Noile cote de impunere se aplică veniturilor plătite începând cu 1 august 2022.

X. Venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal

» Stabileşte ca la transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, prin acte

juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi

asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, contribuabilii datorează un impozit care se

calculează la valoarea tranzacţiei prin aplicarea următoarelor cote:

a) 3% pentru construcţiile de orice fel şi terenurile aferente acestora, precum şi asupra

terenurilor de orice fel fără construcţii, deţinute o perioadă de până la 3 ani inclusiv;

b) 1% pentru imobilele descrise la lit. a), deţinute o perioadă mai mare de 3 ani.

XI. Contribuţii sociale obligatorii

» Instituie obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de

sănătate la nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată, în cazul contractelor

individuale de muncă cu normă întreagă sau cu timp partial pentru care veniturile realizate sunt

sub acest nivel. Venitul luat în calcul va fi salariul minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru

care se datorează contribuţiile şi nu venitul realizat de salariat.

» Modificarea bazei anuale de calcul al contribuţiei de asigurări sociale, în cazul persoanelor

care realizează venituri din activităţi independente venituri şi/sau venituri din drepturi de

proprietate intelectuală, din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri, a căror

valoare cumulată este cel puţin egală cu 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul

de depunere a Declaraţiei estimative

Baza anuală de calcul o reprezintă venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât:

a) nivelul de 12 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate cuprinse între

12 şi 24 salarii minime brute pe ţară;

b) nivelul de 24 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate de peste 24

salarii minime brute pe ţară.

» Modificarea bazei anuale de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, în cazul

persoanelor care realizează venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de

proprietate intelectuală, venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit
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prevederilor titlului II sau titlului III, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi

agricole, silvicultură şi piscicultură, venituri din investiţii şi venituri din alte surse, din una sau

mai multe surse şi/sau categorii de venituri, a căror valoare cumulată este cel puţin egală cu 6

salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a Declaraţiei estimative

Baza anuală de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate o reprezintă:

a) nivelul a 6 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 6 şi

12 salarii minime brute pe ţară;

b) nivelul de 12 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate cuprinse între

12 şi 24 salarii minime brute pe ţară;

c) nivelul de 24 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate de peste 24

salarii minime brute pe ţară.

XII. Taxa pe valoarea adăugată

» Reglementează trecerea de la aplicarea cotei reduse de TVA de 9% la aplicarea cotei de

19%, începând cu data de 1 ianuarie 2023, în cazul băuturilor nealcoolice care se încadrează

în NC 2202 10 00 şi 2202 99;

» Prevede aplicarea până pe data de 31 decembrie 2031 a cotei reduse de TVA de 9% pentru

livrarea de îngrăşăminte chimice şi de pesticide chimice de tipul celor utilizate în mod normal în

producţia agricolă, prevăzute prin ordin comun al ministrului finanţelor şi al ministrului

agriculturii şi dezvoltării rurale;

» Reglementează majorarea cotei reduse de TVA de 5% la 9% pentru

următoarele prestări de servicii sau livrări de bunuri:

a) pentru cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcţie similară,

inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping;

b) serviciile de restaurant şi de catering, cu excepţia băuturilor alcoolice şi a băuturilor

nealcoolice care se încadrează la codurile NC 2202 10 00 şi 2202 99.

» Reglementează diminuarea, începând cu data de 1 ianuarie 2023, a

plafonului valoric maxim prevăzut pentru livrarea de locuinţe ca parte a politicii sociale către

persoane fizice, respectiv de la 700.000 lei la 600.000 lei, exclusiv TVA;

» Reglementează organizarea «Registrului achiziţiilor de locuinţe cu cota

redusă de TVA de 5%, începând cu 1 ianuarie 2023», în format electronic, pe baza informaţiilor

din actele juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate pentru locuinţele

prevăzute la alin. (3) lit. c) pct. 3, autentificate începând cu data de 1 ianuarie 2023. Procedura

privind organizarea «Registrului achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă de TVA de 5%, începând

cu 1 ianuarie 2023» se stabileşte prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare

Fiscală, cu consultarea Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România.
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XIII. Accize

» Reglementează diminuarea cu un punct procentual pe an, începând cu 1 august 2022, a

procentului legal al accizei ad valorem aplicat asupra preţului de vânzare cu amănuntul al

ţigaretelor eliberate pentru consum, astfel că acesta va fi de 10% în anul 2025;

» Reglementează că, în perioada 1 august 2022 - 31 martie 2023, acciza specifică pentru

ţigarete este de 459,386 lei/1.000 ţigarete;

» Stabileşte un nou calendar privind nivelul accizelor care reglemenentează cuantul şi perioada

de aplicare a nivelului accizelor pentru produsele supuse regimului accizelor armonizate;

» Înlocuieşte anexele 1 şi 2 la Titlul VIII al Legii nr. 227/2015.

→ Alte modificări

- Abrogă Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, începând cu data

de 1 ianuarie 2023.

- Reglementează că începând cu data de 1 ianuarie 2023, contribuabilii care au intrat

sub incidenţa prevederilor Legii nr. 170/2016, cu completările ulterioare, până la data de 31

decembrie 2022, pot opta pentru plata impozitului pe veniturilor microîntreprinderilor, potrivit

titlului III din Codul fiscal, fără verificarea condiţiilor de încadrare în sistem şi fără să aplice

regulile privind ieşirea din acest sistem în cursul anului, sau pentru plata impozitului pe profit,

potrivit titlului II din Codul fiscal.


