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                 Serviciul Asistență pentru Contribuabili 

   
                     MODIFICĂRI ADUSE CODULUI FISCAL DE ORDONANŢA GUVERNULUI NR. 11/2022

                             

Art. II
Pct.

Forma Codului fiscal în vigoare ÎNAINTE de modificările
aduse de OG nr. 11/2022

Forma Codului fiscal în vigoare DUPĂ modificările
aduse de OG nr. 11/2022

Data  intrarii
în vigoare

Titlul II Impozit pe profit

1 ART. 25    Cheltuieli
...
(4) Următoarele cheltuieli nu sunt deductibile:
….
 i) cheltuielile de sponsorizare şi/sau mecenat, cheltuielile privind
bursele  private,  acordate  potrivit  legii;  contribuabilii  care
efectuează  sponsorizări  şi/sau  acte  de  mecenat,  potrivit
prevederilor  Legii  nr.  32/1994  privind  sponsorizarea,  cu
modificările  şi  completările  ulterioare,  ale  Legii  bibliotecilor  nr.
334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi
a prevederilor art. 25 alin. (4) lit. c) din Legea educaţiei naţionale
nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cei
care acordă burse private, potrivit legii, scad sumele aferente din
impozitul  pe  profit  datorat  la  nivelul  valorii  minime  dintre
următoarele:
    1. valoarea calculată prin aplicarea a 0,75% la cifra de afaceri;
pentru  situaţiile  în  care  reglementările  contabile  aplicabile  nu
definesc indicatorul cifra de afaceri, această limită se determină
potrivit normelor;
    2. valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat.
    În cazul sponsorizărilor efectuate către entităţi persoane juridice
fără scop lucrativ, inclusiv unităţi de cult, sumele aferente acestora
se scad din impozitul  pe profit datorat,  în limitele prevăzute de

 La  articolul  25  alineatul  (4),  litera  i)  se  modifică  și  va  avea
următorul cuprins:

    "i) cheltuielile de sponsorizare și/sau mecenat, cheltuielile privind
bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectuează
sponsorizări și/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr.
32/1994  privind  sponsorizarea,  cu  modificările  și  completările
ulterioare,  ale  Legii  bibliotecilor  nr.  334/2002,  republicată,  cu
modificările și completările ulterioare, și prevederilor art. 25 alin.
(4) lit. c) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și
completările  ulterioare,  precum și  cei  care  acordă  burse  private,
potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat la
nivelul valorii minime dintre următoarele:
    1. valoarea calculată prin aplicarea a 0,75% la cifra de afaceri;
pentru  situațiile  în  care  reglementările  contabile  aplicabile  nu
definesc  indicatorul  cifra  de  afaceri,  această  limită  se  determină
potrivit normelor;
    2. valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat.
    În cazul sponsorizărilor efectuate către entități persoane juridice
fără scop lucrativ, inclusiv unități de cult, sumele aferente acestora
se  scad  din  impozitul  pe  profit  datorat,  în  limitele  prevăzute  de
prezenta literă, doar dacă beneficiarul sponsorizării este înscris, la
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prezenta literă, doar dacă beneficiarul sponsorizării este înscris, la
data  încheierii  contractului,  în  Registrul  entităţilor/unităţilor  de
cult pentru care se acordă deduceri fiscale, potrivit alin. (4^1).
    Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit, potrivit
prevederilor  prezentei  litere,  se  reportează  în  următorii  7  ani
consecutivi.  Recuperarea  acestor  sume se va  efectua  în  ordinea
înregistrării  acestora,  în  aceleaşi  condiţii,  la  fiecare  termen  de
plată a impozitului pe profit.

data încheierii contractului, în Registrul entităților/unităților de cult
pentru care se acordă deduceri fiscale, potrivit alin. (41)."

   a se vedea art. II din Legea nr. 322/2021

2 ART. 41    Declararea şi plata impozitului pe profit

ART. 403 - Regimul fiscal al transferurilor de active, de rezidență fiscală
și/sau  de  activitate  economică  desfășurată  printr-un  sediu  permanent
pentru care România pierde dreptul de impozitare

La articolul 41, după alineatul (17) se introduce un nou alineat,
alineatul (171), cu următorul cuprins:
    "(171) Contribuabilii care aplică și prevederile art. 403 au obligația
de a calcula, declara și plăti, trimestrial, impozitul pe profit stabilit
potrivit art. 403, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului
pentru  care  se  calculează  impozitul.  Plata  acestui  impozit  se
efectuează într-un cont de venituri distinct."

3 februarie
2022

3 ART. 42    Depunerea declaraţiei de impozit pe profit

ART. 403 - Regimul fiscal al transferurilor de active, de rezidență fiscală
și/sau  de  activitate  economică  desfășurată  printr-un  sediu  permanent
pentru care România pierde dreptul de impozitare

La articolul  42, după alineatul  (4)  se introduce un nou alineat,
alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) Prin excepție de la alin. (1) și (2), pentru impozitul pe profit
stabilit  potrivit  art.  403,  contribuabilii  nu  au  obligația  declarării
acestuia prin declarația anuală de impozit pe profit."

3 februarie
2022

4 ART. 45    Reguli specifice La articolul 45, după alineatul (10) se introduc două noi alineate,
alineatele (11) și (12), cu următorul cuprins:
    "(11) Prin excepție de la termenul prevăzut la art. 429  alin. (4), în
cazul  în care cel  puțin  unul  din  membrii  grupului  fiscal  intră  sub
incidența prevederilor art. I din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.  153/2020 pentru instituirea unor măsuri  fiscale  de stimulare a
menținerii/creșterii  capitalurilor  proprii,  precum  și  pentru
completarea unor acte normative, pe perioada aplicării prevederilor
respective,  persoana juridică responsabilă  este obligată să depună
declarația  anuală  consolidată  până  la  data  de  25  iunie  inclusiv  a
anului următor, respectiv până la data de 25 a celei de-a șasea luni
inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat, după caz. În această
situație,  pentru  grupul  fiscal  care  aplică  sistemul  de  declarare  și
plată a impozitului pe profit trimestrial, comunicarea către persoana
juridică  responsabilă  a  rezultatului  fiscal  pentru  trimestrul  IV  de
către membrii grupului fiscal se efectuează până la data de 25 iunie
inclusiv a anului următor, respectiv până la data de 25 a celei de-a
șasea luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat, după caz.
    (12) Persoanele juridice prevăzute la art. 41 alin. (16) și (17) care

3 februarie
2022
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intră sub incidența prevederilor art. I  din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 153/2020 nu aplică prevederile art. I alin. (13) lit. a)
ale acestei ordonanțe și au obligația să depună declarația anuală de
impozit  pe  profit  și  să  plătească  impozitul  pe  profit  până  la
termenele prevăzute în cadrul acestor alineate."

Titlul III Impozit veniturile microîntreprinderilor

5 ART. 56    Plata impozitului și depunerea declarațiilor fiscale 
(12) Sumele care nu sunt scăzute potrivit prevederilor alin. (11) din
impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat se reportează
în  trimestrele  următoare,  pe  o  perioadă  de  28  de  trimestre
consecutive.  Scăderea  acestor  sume  din  impozitul  pe  veniturile
microîntreprinderilor  datorat,  în  următoarele  28  de  trimestre
consecutive,  se  efectuează  în  ordinea  înregistrării  acestora,  în
aceleaşi  condiţii,  la  fiecare  termen  de  plată  a  impozitului  pe
veniturile microîntreprinderilor.

La articolul 56, alineatul (12) se abrogă. 3 februarie
2022

6 ART. 56    Plata impozitului și depunerea declarațiilor fiscale

(13) Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări  au obligaţia
de  a  depune  declaraţia  informativă  privind  beneficiarii
sponsorizărilor,  aferentă anului  în care au înregistrat cheltuielile
respective, potrivit alin. (11), precum şi, după caz, aferentă anului
în  care  se  aplică  prevederile  alin.  (12). Modelul  şi  conţinutul
declaraţiei  informative  se  aprobă  prin  ordin  al  preşedintelui
A.N.A.F.

La  articolul  56,  alineatul  (13)  se modifică  și  va  avea următorul
cuprins:
    "(13) Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări au obligația
de  a  depune  declarația  informativă  privind  beneficiarii
sponsorizărilor,  aferentă  anului  în  care  au  înregistrat  cheltuielile
respective,  potrivit  alin.  (11),  incluzând,  după  caz,  și  beneficiarii
sumelor reportate din trimestrele anterioare. Modelul și  conținutul
declarației informative se aprobă prin ordin al președintelui A.N.A.F."

3 februarie
2022

Titlul IV Impozit pe venit

7 ART. 682    Plăți anticipate ale impozitului pentru unele venituri
din activități independente
(3)  Plata  anticipată  se  efectuează  prin  reţinerea  la  sursă  a
impozitului de către CEC Bank - S.A., prin aplicarea cotei de 10%
asupra venitului brut, la fiecare plată.

La articolul 682, alineatul (3) se modifică și va avea cuprins:
    "(3)  Plata  anticipată  se  efectuează  prin  reținerea  la  sursă  a
impozitului de către CEC Bank - S.A. pe baza datelor și informațiilor
furnizate de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților,
prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut, la fiecare plată."

3 februarie
2022

8 ART. 113    Obligațiile declarative ale notarilor publici cu privire
la transferul proprietăților imobiliare
 Notarii publici au obligaţia să depună semestrial la organul fiscal
teritorial  o  declaraţie  informativă  privind  transferurile  de
proprietăţi  imobiliare,  cuprinzând  următoarele  elemente  pentru
fiecare tranzacţie:
 ...

La articolul 113, după litera b) se introduce o nouă literă, litera
b1), cu următorul cuprins:

    "b1) valoarea tranzacției sub plafonul prevăzut la art. 111 alin.
(1);".

3 februarie
2022
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Titlul VIII - Accize și alte taxe speciale

9 ART. 336   Definiții
…
4. autoritatea competentă reprezintă:
...
    d)  structurile de specialitate din cadrul  Direcției  Generale a
Vămilor,  denumite  în  continuare  autoritate  vamală  centrală  sau
teritorială, după caz;

 La  articolul  336  punctul  4,  litera  d)  se  modifică  și  va  avea
următorul cuprins:
    

"d) structurile de specialitate din cadrul Autorității Vamale Române,
denumite în  continuare autoritate vamală centrală  sau teritorială,
după caz;".

3 februarie
2022

10 ART. 342  Nivelul accizelor

(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul în care în ultimele 12
luni  are  loc  scăderea  prețurilor  de  consum,  calculată  în  luna
septembrie a anului  anterior  celui  de aplicare,  față de perioada
octombrie 2014 - septembrie 2015, comunicată oficial de Institutul
Național de Statistică până la data de 15 octombrie.
   (4) Nivelul în lei al accizelor, obținut după efectuarea actualizării
prevăzute la alin. (2), se rotunjește la nivel de două zecimale, prin
reducere, atunci când a treia zecimală este mai mică decât 5, și
prin majorare atunci când a treia zecimală este mai mare sau egală
cu 5.
....
 (9)  Este  supusă  unui  nivel  al  accizelor  diferențiat,  stabilit  prin
diminuarea cu 183,62 lei/1.000 litri, respectiv cu 217,31 lei/tonă, a
nivelului  standard  prevăzut  pentru  motorina  din  anexa  nr.  1,
motorina  utilizată  drept  carburant  pentru  motor  în  următoarele
scopuri:
    a) transport rutier de mărfuri în cont propriu sau pentru alte
persoane,  cu  autovehicule  ori  ansambluri  de  vehicule  articulate
destinate exclusiv transportului rutier de mărfuri și cu o greutate
brută maximă autorizată de cel puțin 7,5 tone;
    b) transportul de persoane, regulat sau ocazional, cu excepția
transportului  public  local  de  persoane,  cu  un  autovehicul  din
categoria  M2  ori  M3,  definit  în  Directiva  2007/46/CE  a
Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de
stabilire  a  unui  cadru  pentru  omologarea  autovehiculelor  și
remorcilor  acestora,  precum  și  a  sistemelor,  componentelor  și
unităților  tehnice  separate  destinate  vehiculelor  respective
("Directivă cadru.
    (10)  Reducerea  nivelului  accizelor  prevăzută la  alin.  (9)  se

La articolul 342, alineatele (3), (4), (9) și (10) se modifică și vor
avea următorul cuprins:
    "(3) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul în care în ultimele 12
luni  are  loc  scăderea  prețurilor  de  consum,  calculată  în  luna
septembrie  a  anului  anterior  celui  de  aplicare,  față  de  perioada
octombrie 2014 - septembrie 2015, comunicată oficial de Institutul
Național de Statistică până la data de 15 octombrie.
    (4) Nivelul în lei al accizelor, obținut după efectuarea actualizării
prevăzute la alin.  (1), se rotunjește la nivel de două zecimale, prin
reducere, atunci când a treia zecimală este mai mică decât 5, și prin
majorare atunci când a treia zecimală este mai mare sau egală cu 5.
    ...................................................................

(9) Pentru motorină se poate aplica un nivel redus al accizelor atunci
când  este  utilizată  drept  carburant  pentru  motor  în  următoarele
scopuri:

    a)  transport rutier  de mărfuri  în cont propriu sau pentru alte
persoane,  cu  autovehicule  ori  ansambluri  de  vehicule  articulate
destinate exclusiv  transportului  rutier  de mărfuri  și  cu o greutate
brută maximă autorizată de cel puțin 7,5 tone;
    b) transportul de persoane, regulat sau ocazional, cu excepția
transportului  public  local  de  persoane,  cu  un  autovehicul  din
categoria M2 ori M3, definit în Directiva 2007/46/CE a Parlamentului
European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui
cadru  pentru  omologarea  autovehiculelor  și  remorcilor  acestora,
precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate
destinate vehiculelor respective («Directivă-cadru»).

    (10)  Nivelul redus al accizelor prevăzut la alin. (9)  se stabilește

3 februarie
2022
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realizează prin restituirea sumelor reprezentând  diferența dintre
nivelul standard al accizelor și nivelul accizelor diferențiat prevăzut
la  alin.  (9)  către  operatorii  economici  licențiați  în  Uniunea
Europeană.  Condițiile,  procedura  și  termenele  de  restituire  se
stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

prin hotărâre a Guvernului și nu poate fi mai mic decât nivelul minim
prevăzut în Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003
privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor
energetice  și  a  electricității.  Reducerea  nivelului  accizelor  se
realizează  prin  restituirea  sumelor  reprezentând  diferența  dintre
nivelul  standard  al  accizelor  și  nivelul  redus  al  accizelor  către
operatorii  economici  licențiați  în  Uniunea  Europeană.  Condițiile,
procedura  și  termenele  de  restituire  se  stabilesc  prin  hotărâre  a
Guvernului."

11
ART. 359  
Reguli generale
 (1) Autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistraţi,
a  expeditorilor  înregistraţi  şi  a  importatorilor  autorizaţi  se
efectuează  de  către  direcţiile  generale  regionale  ale  finanţelor
publice,  respectiv  de  către  Direcţia  Generală  de  Administrare  a
Marilor  Contribuabili,  pentru  operatorii  economici  mari
contribuabili.
  (2)  Procedura  şi  condiţiile  în  care  se  realizează  autorizarea
antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor
înregistraţi şi a importatorilor autorizaţi se stabilesc prin ordin al
ministrului finanţelor publice la propunerea A.N.A.F..

Articolul 359 se modifică și va avea următorul cuprins:
    "ART. 359
    Reguli generale
(1) Autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a
expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați se realizează
de structurile de specialitate din cadrul Autorității Vamale Române.

    (2) Competențele privind structurile de specialitate prevăzute la
alin. (1), procedura și condițiile în care se realizează autorizarea se
stabilesc  prin  ordin  al  ministrului  finanțelor  la  propunerea
președintelui Autorității Vamale Române."

17 martie
2022

12   ART. 402    Documentul administrativ electronic

 (11) În cazul deplasării intracomunitare a produselor energetice în
regim suspensiv de accize, pe cale maritimă sau pe căi navigabile
interioare, către un destinatar care nu este cunoscut cu siguranță
în momentul în care expeditorul înaintează proiectul de document
administrativ  electronic  prevăzut  la  alin.  (2),  autoritatea
competentă  poate  autoriza  ca  expeditorul  să  nu  includă  în
documentul  în  cauză  datele  privind  destinatarul,  în  condițiile
prevăzute prin ordin al președintelui A.N.A.F.

12.  La  articolul  402,  alineatul  (11)  se  modifică  și  va  avea
următorul cuprins:
    "(11) În cazul deplasării intracomunitare a produselor energetice în
regim suspensiv de accize, pe cale maritimă sau pe căi navigabile
interioare, către un destinatar care nu este cunoscut cu siguranță în
momentul  în  care  expeditorul  înaintează  proiectul  de  document
administrativ electronic prevăzut la alin. (2), autoritatea competentă
poate autoriza ca expeditorul să nu includă în documentul în cauză
datele  privind  destinatarul,  în  condițiile  prevăzute  prin  ordin  al
președintelui Autorității Vamale Române."

17 martie
2022

13 ART.  403  Divizarea deplasării  produselor energetice în regim
suspensiv de accize
...
    (2) Autoritatea competentă a expeditorului poate permite, în
condiţiile  stabilite  prin  ordin  al  preşedintelui  A.N.A.F.,  ca
expeditorul să divizeze o deplasare de produse energetice în regim
suspensiv de accize cu condiţia să nu se modifice cantitatea totală

13. La articolul 403, alineatul (2) se modifică și va avea următorul
cuprins:

    "(2) Autoritatea competentă a expeditorului poate permite,  în
condițiile  stabilite  prin  ordin  al  președintelui  Autorității  Vamale
Române,  ca  expeditorul  să  divizeze  o  deplasare  de  produse
energetice în regim suspensiv de accize cu condiția să nu se modifice

17 martie
2022
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de produse accizabile. cantitatea totală de produse accizabile."

14 ART. 404    Primirea produselor accizabile în regim suspensiv de
accize
...
   (2) Modalităţile de confirmare a faptului că produsele accizabile
au  ajuns  la  destinaţie  şi  de  trimitere  a  raportului  de  primire  a
produselor accizabile de către destinatarii  menţionaţi  la art. 395
alin. (1) sunt prevăzute prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.
...
    (5) În cazul în care locul de expediţie şi cel de destinaţie se află
în România, primirea produselor accizabile în regim suspensiv de
accize se confirmă expeditorului  potrivit  procedurii  stabilite  prin
ordin al preşedintelui A.N.A.F.

14. La articolul 404, alineatele (2) și (5) se modifică și vor avea
următorul cuprins:
    "(2) Modalitățile de confirmare a faptului că produsele accizabile
au  ajuns  la  destinație  și  de  trimitere  a  raportului  de  primire  a
produselor  accizabile  de  către  destinatarii  menționați  la  art.  395
alin. (1) sunt prevăzute prin ordin al președintelui Autorității Vamale
Române.
    ...................................................................
    (5) În cazul în care locul de expediție și cel de destinație se află în
România, primirea produselor accizabile în regim suspensiv de accize
se confirmă expeditorului  potrivit  procedurii  stabilite prin ordin al
președintelui Autorității Vamale Române."

17 martie
2022

15 ART. 406    Proceduri în cazul în care sistemul informatizat este
indisponibil la expediţie
    (1) Prin excepţie de la prevederile art. 402 alin. (1), în cazul în
care sistemul informatizat este indisponibil în România, expeditorul
din  România  poate  începe  o  deplasare  de  produse  accizabile  în
regim suspensiv de accize, în următoarele condiţii:
…
    b) să informeze autoritatea competentă a expeditorului înainte
de  începerea  deplasării,  prin  procedura  stabilită  prin  ordin  al
preşedintelui A.N.A.F.

La  articolul  406  alineatul  (1),  litera  b)  se  modifică  și  va  avea
următorul cuprins:

    "b) să informeze autoritatea competentă a expeditorului înainte
de  începerea  deplasării,  prin  procedura  stabilită  prin  ordin  al
președintelui Autorității Vamale Române."

17 martie
2022

16  ART. 409    Structura şi conţinutul informaţiilor
 ...
  (2)  Situaţiile  în  care  sistemul  informatizat  este  considerat
indisponibil în România, precum şi normele şi procedurile care trebuie
urmate  în  aceste  situaţii  sunt  stabilite  prin  ordin  al  preşedintelui
A.N.A.F.

La  articolul  409,  alineatul  (2)  se  modifică  și  va  avea  următorul
cuprins:
    "(2)  Situațiile  în  care  sistemul  informatizat  este  considerat
indisponibil în România, precum și normele și procedurile care trebuie
urmate  în  aceste  situații  sunt  stabilite  prin  ordin  al  președintelui
Autorității Vamale Române."

17 martie
2022

17  ART. 410   Proceduri simplificate

    (1)  Monitorizarea  deplasărilor  produselor  accizabile  în  regim
suspensiv  de  accize,  care  se  desfăşoară  integral  pe  teritoriul
României, se realizează potrivit procedurilor aprobate prin ordin  al
preşedintelui A.N.A.F., stabilite pe baza prevederilor art. 402 - 408.

La  articolul  410,  alineatul  (1)  se  modifică  și  va  avea  următorul
cuprins:
    "ART. 410
(1) Monitorizarea deplasărilor produselor accizabile în regim suspensiv
de  accize,  care  se  desfășoară  integral  pe  teritoriul  României,  se
realizează  potrivit  procedurilor  aprobate  prin  ordin  al  președintelui
Autorității  Vamale Române, stabilite pe baza prevederilor art.  402 –
408."

17 martie
2022
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18 ART. 432    Controlul

    (1) Toţi operatorii economici cu produse accizabile sunt obligaţi să
accepte orice control  ce permite autorităţii  competente prevăzute
prin ordin al preşedintelui A.N.A.F. să se asigure de corectitudinea
operaţiunilor cu produse accizabile.

La  articolul  432,  alineatul  (1)  se  modifică  și  va  avea  următorul
cuprins:
    "ART. 432
    (1) Toți operatorii economici cu produse accizabile sunt obligați să
accepte orice control ce permite autorității competente prevăzute prin
ordin comun al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală
și  al  președintelui  Autorității  Vamale  Române să  se  asigure  de
corectitudinea operațiunilor cu produse accizabile."

17 martie
2022

19  ART. 434    Procedura de import pentru produse energetice
    Efectuarea formalităţilor vamale de import aferente benzinelor şi
motorinelor se face prin birourile vamale la frontieră stabilite prin
ordin al preşedintelui A.N.A.F.

Articolul 434 se modifică și va avea următorul cuprins:
    "ART. 434
    Procedura de import pentru produse energetice
    Efectuarea formalităților vamale de import aferente benzinelor și
motorinelor  se  face  prin  birourile  vamale  la  frontieră  stabilite  prin
ordin al președintelui Autorității Vamale Române."

17 martie
2022

20 ART. 435    Condiţii de distribuţie şi comercializare
 ...
  (3)  Operatorii  economici  care  doresc  să  distribuie  şi  să
comercializeze  angro  băuturi  alcoolice,  tutun  prelucrat  şi  produse
energetice  -  benzine,  motorine,  petrol  lampant,  gaz  petrolier
lichefiat  şi  biocombustibili  -  sunt  obligaţi  să  se  înregistreze  la
autoritatea  competentă  potrivit  prevederilor  stabilite  prin  ordin  al
preşedintelui A.N.A.F..
    (4) Operatorii economici care intenţionează să comercializeze în
sistem  en  détail  produse  energetice  -  benzine,  motorine,  petrol
lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili - sunt obligaţi să se
înregistreze la autoritatea competentă potrivit prevederilor stabilite
prin ordin al preşedintelui A.N.A.F..

La  articolul  435,  alineatele  (3)  și  (4)  se  modifică  și  vor  avea
următorul cuprins:
    "(3)  Operatorii  economici  care  doresc  să  distribuie  și  să
comercializeze  angro  băuturi  alcoolice,  tutun  prelucrat  și  produse
energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat
și  biocombustibili  -  sunt  obligați  să  se  înregistreze  la  autoritatea
competentă potrivit  prevederilor  stabilite  prin  ordin  al  președintelui
Autorității Vamale Române.
    (4) Operatorii  economici care intenționează să comercializeze în
sistem  en  détail  produse  energetice  -  benzine,  motorine,  petrol
lampant, gaz petrolier lichefiat și biocombustibili - sunt obligați să se
înregistreze la  autoritatea  competentă  potrivit  prevederilor  stabilite
prin ordin al președintelui Autorității Vamale Române."

17 martie
2022

21 ART. 435    Condiții de distribuție și comercializare
  (9) În cazul comercializării şi transportului de tutun brut şi tutun
parţial prelucrat, trebuie îndeplinite următoarele cerinţe:
    a) operatorii economici care doresc să comercializeze tutun brut
sau tutun parţial prelucrat provenit din operaţiuni proprii de import,
din achiziţii intracomunitare proprii sau din producţia internă proprie
pot  desfăşura  această  activitate  numai  în  baza  unei  autorizaţii
eliberate  în  acest  scop  de  către  autoritatea  competentă  potrivit
prevederilor stabilite prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.;

 La  articolul  435  alineatul  (9),  litera  a)  se  modifică  și  va  avea
următorul cuprins:

    "a) operatorii economici care doresc să comercializeze tutun brut
sau tutun parțial prelucrat provenit din operațiuni proprii de import,
din achiziții intracomunitare proprii sau din producția internă proprie
pot  desfășura  această  activitate  numai  în  baza  unei  autorizații
eliberate  în  acest  scop  de  către  autoritatea  competentă  potrivit
prevederilor  stabilite  prin  ordin  al  președintelui  Autorității  Vamale
Române;".

17 martie
2022
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22    ART. 439    Sfera de aplicare
...
(2)  Accizele  nearmonizate  sunt  taxe  speciale  percepute  asupra
următoarelor produse:
    a) produse din tutun încălzit care, prin încălzire, emit un aerosol
ce poate fi inhalat, fără a avea loc combustia amestecului de tutun,
cu încadrarea tarifară NC 2403 99 90;
    b) lichidele cu conţinut de nicotină destinate inhalării cu ajutorul
unui dispozitiv electronic de tip "Ţigaretă electronică", cu încadrarea
tarifară NC 3824 90 96.

La articolul 439 alineatul (2), literele a) și b) se modifică și vor avea
următorul cuprins:

    "a) produse din tutun încălzit care, prin încălzire, emit un aerosol ce
poate fi inhalat, fără a avea loc combustia amestecului de tutun, cu
încadrarea tarifară NC 2404 11 00;
    b) lichidele cu conținut de nicotină destinate inhalării cu ajutorul
unui dispozitiv electronic de tip «Țigaretă electronică», cu încadrarea
tarifară NC 2404 12 00."

3 februarie
2022

23 ART. 439    Sfera de aplicare La  articolul  439,  după alineatul  (2)  se  introduce  un nou  alineat,
alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3)  În înțelesul  prezentului  capitol,  codul NC reprezintă poziția
tarifară,  subpoziția  tarifară  sau  codul  tarifar,  așa  cum  este
prevăzută/prevăzut în Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului
din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful
Vamal Comun, în vigoare de la 1 ianuarie 2022. Ori de câte ori intervin
modificări  în  nomenclatura  combinată  se  realizează  corespondența
dintre codurile NC prevăzute în prezentul  capitol  și  noile coduri din
nomenclatura adoptată în temeiul art. 12 din Regulamentul (CEE) nr.
2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară
și statistică și Tariful Vamal Comun."

3 februarie
2022

24 ART. 442    Nivelul și calculul accizelor

(2) Nivelul accizelor prevăzut în anexa nr. 2 se actualizează anual cu
creșterea prețurilor de consum din ultimele 12 luni, calculată în luna
septembrie  a  anului  anterior  celui  de  aplicare,  față  de  perioada
octombrie 2014 - septembrie 2015, comunicată oficial de Institutul
Național de Statistică până la data de 15 octombrie. Nivelul accizelor
actualizat se publică pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice  până
cel mai târziu pe data de 20 octombrie a fiecărui an.

La  articolul  442,  alineatul  (2)  se  modifică  și  va  avea  următorul
cuprins:
    "(2) Nivelul accizelor prevăzut în anexa nr. 2 se actualizează anual
cu creșterea prețurilor de consum din ultimele 12 luni, calculată în luna
septembrie  a  anului  anterior  celui  de  aplicare,  față  de  perioada
octombrie  2014  -  septembrie  2015,  comunicată  oficial  de  Institutul
Național de Statistică până la data de 15 octombrie. Nivelul accizelor
actualizat se publică pe site-ul Ministerului Finanțelor, de regulă până
la data de 20 octombrie, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie a
fiecărui an."

3 februarie
2022

25 ART. 442    Nivelul și calculul accizelor La  articolul  442,  după alineatul  (3)  se  introduce  un nou  alineat,
alineatul (31), cu următorul cuprins:
    "(31) Nivelul în lei al accizelor, obținut după efectuarea actualizării
prevăzute la alin. (2), se rotunjește la nivel de două zecimale, prin
reducere, atunci când a treia zecimală este mai mică decât 5, și prin
majorare atunci când a treia zecimală este mai mare sau egală cu 5."

3 februarie
2022
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26  ART. 449    Contravenții și sancțiuni
    (2) Următoarele fapte constituie  contravenții,  dacă nu au fost
săvârșite în astfel  de condiții  încât să fie considerate potrivit  legii
infracțiuni:
 ....
     e) nerespectarea prevederilor art. 356 alin. (2) și art. 357;

La  articolul  449  alineatul  (2),  litera  e)  se  modifică  și  va  avea
următorul cuprins:
 

   "e) nerespectarea prevederilor art. 356 alin. (2), art. 357 și art. 358
alin. (5);".

2 martie 2022

27  ART. 450    Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor

    (1) Constatarea și sancționarea faptelor ce constituie contravenție
potrivit  art.  449  se  fac  de  organele  competente  din  cadrul
Ministerului  Finanțelor  Publice,  prin  A.N.A.F.  și  unitățile  sale
subordonate,  cu  excepția  sancțiunilor  privind  suspendarea  sau
revocarea  autorizației  de  antrepozit  fiscal,  destinatar  înregistrat,
expeditor  înregistrat  ori  importator  autorizat,  care  se  dispune  de
autoritatea competentă, la propunerea organului de control.

La  articolul  450,  alineatul  (1)  se  modifică  și  va  avea  următorul
cuprins:
    "ART. 450
    (1) Constatarea și sancționarea faptelor ce constituie contravenție
potrivit art. 449 se fac de organele competente din cadrul Ministerului
Finanțelor,  prin  Autoritatea  Vamală  Română și  unitățile  sale
subordonate  sau prin A.N.A.F. și unitățile sale subordonate,  conform
competențelor,  cu  excepția  sancțiunilor  privind  suspendarea  sau
revocarea  autorizației  de  antrepozit  fiscal,  destinatar  înregistrat,
expeditor  înregistrat  ori  importator  autorizat,  care  se  dispune  de
autoritatea competentă, la propunerea organului de control."

3 februarie
2022

- OG nr. 11/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru modificarea unor termene, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 97 din 31 ianuarie 2022

Alte prevederi 
ART. VII
    Solicitările pentru autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați nesoluționate 
până la data intrării în vigoare a prevederilor art. II pct. 11 se soluționează de către Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, respectiv de către 
Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, pentru operatorii economici mari contribuabili, conform procedurilor aplicabile la data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanțe.

-  Material informativ elaborat de la data de 15.02.2022


