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Ministerul Finanţelor 
Agentia Nationala de Administrare Fiscala                                          

 Directia Generala Regionala a Finanţelor Publice Brasov
     Serviciul Asistenţă pentru Contribuabili 

   
 MODIFICĂRI ADUSE CODULUI FISCAL DE ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI NR. 168/2022

                            

Art. Forma Codului fiscal în vigoare ÎNAINTE de modificările
aduse de OUG nr. 168/2022

Forma Codului fiscal în vigoare DUPĂ modificările
aduse de OUG nr. 168/2022

Observaţii

Impozit pe profit

Art.
XXXVI

  ART. 25 Cheltuieli
(4) Următoarele cheltuieli nu sunt deductibile:
...
  i1)  cheltuielile privind funcţionarea unităţilor de educaţie
timpurie  aflate  în  administrarea  contribuabilului  sau
sumele  achitate  de contribuabil  pentru  plasarea copiilor
angajaţilor în unităţi de educaţie timpurie aflate în unităţi
care  oferă  servicii  de  educaţie  timpurie,  conform
legislaţiei în vigoare;
    i2) contribuabilii care efectuează cheltuieli cu educaţia
timpurie scad din impozitul  pe profit datorat cheltuielile
cu educaţia timpurie conform lit. i1), dar nu mai mult de
1.500 lei/lună pentru fiecare copil. În cazul în care suma
depăşeşte  impozitul  pe  profit  datorat,  diferenţa  va  fi
scăzută,  în  ordine,  din  impozitul  pe  salarii  reţinut  de
contribuabil  pentru  angajaţi,  din  taxa  pe  valoarea
adăugată datorată sau din accizele datorate;

Aplicarea  prevederilor  art.  25  alin.  (4)  lit.  i1)  şi  i2),  din  Codul  fiscal,  se
suspendă începând cu data de 1 ianuarie 2023 şi până la data de 31 decembrie
2023 inclusiv.
Pe perioada suspendării,  cheltuielile  pentru funcţionarea corespunzătoare a
creşelor  şi  grădiniţelor  aflate  în  administrarea  contribuabililor  sunt
considerate cheltuieli cu deductibilitate limitată prevăzute la art. 25 alin. (3)
lit. b), intrând sub incidenţa limitei de 5% stabilite pentru cheltuielile sociale,
aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului,  potrivit Legii nr.
53/2003-Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. LII
Pct.1. 

ART. 42   Depunerea declaraţiei de impozit pe profit
 
    (4) În cazul în care valoarea stabilită potrivit  art. 25
alin. (4) lit. i), diminuată cu sumele reportate, după caz,
nu  a  fost  utilizată  integral,  contribuabilii  pot  dispune
redirecţionarea  impozitului  pe  profit,  în  limita  valorii
astfel calculate, pentru efectuarea de sponsorizări şi/sau
acte de mecenat sau acordarea de burse private, în termen
de maximum 6 luni de la data depunerii declaraţiei anuale
de  impozit  pe  profit,  prin  depunerea  unui/unor

La articolul  42, după alineatul (4) se introduce un
nou alineat, alin. (41), cu următorul cuprins:     În vigoare cu

09.12.2022
 (Art. LIII)

Art. LX:
În cazul în care

impozitul pe
profit/impozitul pe

veniturile
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formular/formulare  de  redirecţionare.  În  cazul
contribuabililor membri ai unui grup fiscal, redirecţionarea
poate fi dispusă numai de persoana juridică responsabilă.
Obligaţia plăţii sumei redirecţionate din impozitul pe profit
revine  organului  fiscal  competent.  Redirecţionarea
impozitului  pe  profit  pentru  sponsorizarea  entităţilor
persoane juridice fără scop lucrativ, inclusiv a unităţilor de
cult,  poate  fi  efectuată  doar  dacă  beneficiarul
sponsorizării este înscris, la data plăţii sumei respective de
către organul  fiscal,  în  Registrul  entităţilor/unităţilor  de
cult pentru care se acordă deduceri fiscale, potrivit art. 25
alin. (4^1). Procedura, modelul şi conţinutul formularului
de redirecţionare se stabilesc prin ordin  al  preşedintelui
A.N.A.F..

(41) În situaţia în care, ulterior depunerii formularului
de redirecţionare potrivit alin. (4), impozitul pe profit
datorat  al  anului  pentru  care  s-a  dispus
redirecţionarea  se  rectifică  în  sensul  diminuării
acestuia, iar contribuabilii au redirecţionat o sumă mai
mare decât suma care putea fi redirecţionată, potrivit
legii, aceştia datorează bugetului de stat diferenţa de
impozit  pe  profit  care a  fost  redirecţionată  în  plus.
Procedura  privind  determinarea  şi  regularizarea
diferenţei  de  impozit  pe  profit  care  a  fost
redirecţionată  în  plus  faţă  de  sumele  care  pot  fi
redirecţionate, potrivit legii, se stabileşte prin ordin al
preşedintelui A.N.A.F.” 

microîntreprinderilor
datorat pentru anul
2021 se rectifică în
sensul diminuării,
prevederile art. LII

pct. 1 se aplică
indiferent de data
rectificării acestor

impozite. 

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

Art. LII
Pct.2.

ART.  56  Plata  impozitului  şi  depunerea  declaraţiilor
fiscale
…
  (21)  În  cazul  în  care  valoarea  stabilită  potrivit  alin.  (11),
diminuată  cu  sumele  reportate,  după  caz,  nu  a  fost  utilizată
integral,  contribuabilii  pot  dispune redirecţionarea  impozitului
pe  veniturile  microîntreprinderilor,  în  limita  diferenţei  astfel
calculate  pentru  întregul  an  fiscal,  pentru  activităţi  de
sponsorizare, respectiv pentru acordarea de burse, în termen de
6  luni  de  la  data  depunerii  declaraţiei  de  impozit  aferente
trimestrului IV, prin depunerea unui/unor formular/formulare de
redirecţionare.  Obligaţia  plăţii  sumei  redirecţionate  din
impozitul  pe  veniturile  microîntreprinderilor  revine  organului
fiscal  competent.  Redirecţionarea  impozitului  pe  veniturile
microîntreprinderilor  pentru  sponsorizarea  entităţilor  persoane
juridice fără scop lucrativ, inclusiv a unităţilor de cult, poate fi
efectuată  doar  dacă  beneficiarul  sponsorizării  este  înscris,  la
data plăţii sumei respective de către organul fiscal, în Registrul
entităţilor/unităţilor  de  cult  pentru  care  se  acordă  deduceri
fiscale,  potrivit  art.  25  alin.  (41).  Procedura,  modelul  şi
conţinutul formularului de redirecţionare se stabilesc prin ordin
al preşedintelui A.N.A.F.

La articolul 56, după alineatul (22) se introduce un
nou alineat, alin. (23), cu următorul cuprins:
 ...
 

În vigoare cu
09.12.2022
 (Art. LIII)

Art. LX:
În cazul în care

impozitul pe
profit/impozitul pe

veniturile
microîntreprinderilor
datorat pentru anul
2021 se rectifică în
sensul diminuării,
prevederile art. LII

pct. 2 se aplică
indiferent de data
rectificării acestor

impozite.
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(22)  Microîntreprinderile  care  înregistrează  cheltuielile  privind
bunuri,  mijloace  financiare  şi  servicii  acordate  Fondului
Naţiunilor  Unite  Pentru  Copii  -  UNICEF,  precum  şi  altor
organizaţii internaţionale care îşi desfăşoară activitatea potrivit
prevederilor unor acorduri speciale la care România este parte
însumează aceste cheltuieli cu sumele acordate potrivit alin. (11)
şi scad valoarea astfel rezultată în limita prevăzută la alin. (11).
În cazul în care valoarea stabilită potrivit alin. (11) şi prezentului
alineat, diminuată cu sumele reportate, potrivit legii, nu a fost
utilizată  integral,  contribuabilii  pot  dispune  redirecţionarea
impozitului  pe  veniturile  microîntreprinderilor,  în  limita
diferenţei  astfel  calculate  pentru  întregul  an  fiscal,  şi  către
Fondul Naţiunilor Unite Pentru Copii - UNICEF şi alte organizaţii
internaţionale  care  îşi  desfăşoară  activitatea  potrivit
prevederilor unor acorduri speciale la care România este parte,
în termen de 6 luni de la data depunerii declaraţiei de impozit
aferente  trimestrului  IV,  prin  depunerea  unui/unor
formular/formulare  de  redirecţionare.  În  acest  caz,
redirecţionarea impozitului se efectuează, potrivit alin. (21), fără
a  exista  obligaţia  înscrierii  entităţii  beneficiare  respective  în
Registrul  entităţilor/unităţilor  de  cult  pentru  care  se  acordă
deduceri fiscale.

23) În situaţia în care, ulterior depunerii formularului
de  redirecţionare  potrivit  alin.  (21),  impozitul  pe
veniturile  microîntreprinderilor  datorat  al  anului
pentru care s-a dispus redirecţionarea se rectifică în
sensul  diminuării  acestuia,  iar  contribuabilii  au
redirecţionat o sumă mai mare decât suma care putea
fi  redirecţionată,  potrivit  legii,  aceştia  datorează
bugetului  de stat  diferenţa  de  impozit  pe  veniturile
microîntreprinderilor care a fost redirecţionată în plus.
Procedura  privind  determinarea  şi  regularizarea
diferenţei  de  impozit  pe  veniturile
microîntreprinderilor care a fost redirecţionată în plus
faţă  de  sumele  care  pot  fi  redirecţionate,  potrivit
legii, se stabileşte prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.

Impozitul pe veniturile din salarii

Art. LII
Pct.3.

 ART. 60   Scutiri (sectorul construcţii)
Sunt  scutiţi  de  la  plata  impozitului  pe  venit  următorii
contribuabili:
...
5.  persoanele  fizice,  pentru  veniturile  realizate  din  salarii  şi
asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1) - (3), în perioada
1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2028 inclusiv, pentru care sunt
îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
...
 c) veniturile brute lunare din salarii  şi asimilate salariilor
prevăzute la art. 76 alin. (1) - (3), realizate de persoanele
fizice pentru care se aplică scutirea sunt calculate la un
salariu  brut  de  încadrare  pentru  8  ore  de  muncă/zi  de
minimum 3.000 lei lunar. Scutirea se aplică pentru sumele
din  venitul  brut  lunar  de  până  la  10.000  lei  inclusiv,
obţinut din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76
alin. (1) - (3), realizate de persoanele fizice. Partea din
venitul brut lunar ce depăşeşte 10.000 lei nu beneficiază
de facilităţi fiscale;  

La articolul 60 punctul 5, litera c) se modifică şi va
avea următorul cuprins: 

c)  veniturile  brute  lunare  din  salarii  şi  asimilate
salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)—(3), realizate
de persoanele fizice pentru care se aplică scutirea sunt
calculate la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore
de muncă/zi de minimum 4.000 lei lunar. Scutirea se
aplică pentru sumele din venitul brut lunar de până la
10.000  lei  inclusiv,  obţinut  din  salarii  şi  asimilate
salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)—(3), realizate
de persoanele fizice. Partea din venitul brut lunar ce
depăşeşte  10.000  lei  nu  beneficiază  de  facilităţi
fiscale; 

În vigoare de la 1
ianuarie 2023 

şi se aplică începând
cu veniturile
aferente lunii
ianuarie 2023 
(Art. LIII lit.a))
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Art. XLI

Condiţii  de scutire exclusiv pentru domeniile de activitate din sectorul construcţiilor
     (1) Prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie 2023 pentru domeniul construcţiilor, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se
stabileşte în bani, fără a include indemnizaţiile, sporurile şi alte adaosuri, la suma de 4.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în
medie de 165,333 ore pe lună, reprezentând în medie 24,194 lei/oră.
     (2) În perioada 1 ianuarie 2023 - 31 decembrie 2028, pentru domeniul construcţiilor, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în
plată va fi de minimum 4.000 lei lunar, fără a include indemnizaţiile, sporurile şi alte adaosuri, pentru un program normal de lucru în medie
de 165,333 ore pe lună.
   (3)  Prevederile  alin.  (1) şi  (2)  se aplică  exclusiv  domeniilor  de activitate prevăzute la art.  60 pct.  5 din  Legea nr. 227/2015, cu
modificările şi completările ulterioare.
    (4) Nerespectarea prevederilor alin. (1) şi (2) de către societăţi constituie contravenţie şi se sancţionează potrivit dispoziţiilor art. 260
alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi atrage anularea acordării
facilităţilor  fiscale.  Recalcularea  contribuţiilor  şi  a  impozitului  se  efectuează  în  conformitate  cu  prevederile  Legii  nr.  227/2015,  cu
modificările şi completările ulterioare. Pentru diferenţele de obligaţii fiscale rezultate ca urmare a recalculării contribuţiilor sociale şi
impozitului pe venit se percep dobânzi şi penalităţi de întârziere potrivit dispoziţiilor art. 173 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
     (5) Prevederile art. 71 din Ordonanţa de urgenţă nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor
măsuri  fiscal-bugetare,  modificarea  şi  completarea  unor  acte  normative  şi  prorogarea  unor  termene,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare, se abrogă începând cu data de 1 ianuarie 2023. (Art. 71 din OUG nr. 114/2018: (1) Prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 -
Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, până la sfârşitul anului 2019, pentru domeniul construcţiilor, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se
stabileşte în bani, fără a include indemnizaţiile, sporurile şi alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând în
medie 17,928 lei/oră.
 (2) În perioada 1 ianuarie 2020 - 31 decembrie 2028, pentru domeniul construcţiilor, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată va fi de minimum 3.000 lei lunar, fără a include
indemnizaţiile, sporurile şi alte adaosuri, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună.
 (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică exclusiv domeniilor de activitate prevăzute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
  (4) Nerespectarea prevederilor alin. (1) şi (2) de către societăţi constituie contravenţie şi se sancţionează potrivit dispoziţiilor art. 260 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, şi atrage anularea acordării facilităţilor fiscale. Recalcularea contribuţiilor şi a impozitului se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr.
227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru diferenţele de obligaţii fiscale rezultate ca urmare a recalculării contribuţiilor sociale şi impozitului pe venit se percep dobânzi şi
penalităţi de întârziere potrivit dispoziţiilor art. 173 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.) 

Art. LII
Pct.4.

ART.  76  Definirea  veniturilor  din  salarii  şi  asimilate
salariilor
(3) Avantajele, în bani sau în natură, primite în legătură cu
o activitate menţionată la alin. (1) şi (2), precum şi cele
primite de la terţi ca urmare a unei relaţii  contractuale
între părţi, cu excepţia celor prevăzute la alin. (4), includ,
însă nu sunt limitate la:
…
g) primele de asigurare, precum şi cu serviciile medicale
furnizate  sub  formă  de  abonament  plătite  de  către
suportator  pentru  angajaţii  proprii  sau  alt  beneficiar  de
venituri din salarii şi asimilate salariilor, la momentul plăţii
acestora,  altele  decât  cele  obligatorii  şi  cele  care  se
încadrează în condiţiile prevăzute la alin. (4) lit. t);

La articolul 76 alineatul (3), litera g) se modifică şi va
avea următorul cuprins: 

g) primele de asigurare, precum şi serviciile medicale
furnizate  sub  formă  de  abonament  plătite  de  către
suportator pentru angajaţii  proprii  sau alt beneficiar
de  venituri  din  salarii  şi  asimilate  salariilor,  la
momentul plăţii acestora, altele decât cele obligatorii
şi  cele  care se  încadrează în  condiţiile  prevăzute la
alin. (41) lit. f). 

În vigoare de la 1
ianuarie 2023 

şi se aplică începând cu
veniturile aferente
lunii ianuarie 2023 

(Art. LIII lit.a))
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Art.
XXXVI

ART.  76  Definirea  veniturilor  din  salarii  şi  asimilate
salariilor
(4)  Următoarele  venituri  nu sunt impozabile,  în înţelesul
impozitului pe venit:
...
 x)  sumele  plătite  de  angajator  pentru  educaţia  timpurie  a
copiilor angajaţilor;

Aplicarea prevederilor art. 76 alin. (4) lit. x) din Codul fiscal, se suspendă începând cu
data de 1 ianuarie 2023 şi până la data de 31 decembrie 2023 inclusiv.

Art. LIV

 ART.  76  Definirea  veniturilor  din  salarii  şi  asimilate
salariilor (modificat OG nr. 16/2022)

...
(41)  Următoarele  venituri  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:
...

 Partea introductivă a alineatului (41) a articolului 76
se modifică şi va avea următorul cuprins:

(41) Următoarele venituri 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  sau din
solda  lunară/salariul  lunar  acordată/acordat  potrivit
legii:
...

În vigoare de la 1
ianuarie 2023 

şi se aplică începând
cu veniturile aferente

lunii ianuarie 2023 
(Art. LV)

ART.  76  Definirea  veniturilor  din  salarii  şi  asimilate
salariilor (modificat OG nr. 16/2022)

  (42)  Ordinea în care veniturile prevăzute la alin. (41) se
includ în plafonul lunar de cel mult 33% din salariul de bază
corespunzător  locului  de  muncă  ocupat  se  stabileşte  de
angajator.

 Alineatul (42) al articolului 76 se modifică şi va avea
următorul cuprins:

(42) Ordinea în care veniturile prevăzute la alin. (41) se
includ în plafonul lunar de cel mult 33% din salariul de
bază corespunzător  locului  de muncă ocupat  sau din
solda  lunară/salariul  lunar  acordată/acordat  potrivit
legii se stabileşte de angajator.

În vigoare de la 1
ianuarie 2023 

şi se aplică începând
cu veniturile aferente

lunii ianuarie 2023 
(Art. LV)

Art.
XXXVII

Derogări privind impozitul pe veniturile din salarii şi contribuţiile sociale obligatorii pentru veniturile aferente lunilor ianuarie -
decembrie 2023 inclusiv

 (1) Prin derogare de la prevederile art. 78, art. 139 alin. (1), art. 140, art. 157 alin. (1) şi ale art. 220 4 alin. (1) din Codul fiscal,  pe
parcursul  anului  2023,  în  cazul  salariaţilor  care  desfăşoară  activitate  în  baza  contractului  individual  de  muncă,  încadraţi  cu  normă
întreagă, la locul unde se află funcţia de bază, nu se datorează impozit pe venit şi nu se cuprinde în baza lunară de calcul al contribuţiilor
sociale  obligatorii  suma  de  200  lei/lună,  reprezentând  venituri  din  salarii  şi  asimilate  salariilor,  dacă  sunt  îndeplinite  cumulativ
următoarele condiţii: 
      a) nivelul salariului de bază brut lunar este egal cu nivelul salariului minim brut pe ţară (pentru anul 2023: 3.000 lei – HG 1447/2022); 
     b) venitul brut realizat din salarii şi asimilate salariilor, pentru aceeaşi lună, nu depăşeşte nivelul de 4.000 lei inclusiv (a se vedea pct. 12.
(1) din normele metodologice date în aplicarea art. 76 din Codul fiscal).
 (2) Condiţia prevăzută la alin. (1) lit. a) nu se consideră a fi îndeplinită dacă, în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei
ordonanţe de urgenţă şi 31 decembrie 2023, este diminuat nivelul salariului de bază brut lunar stabilit potrivit contractului individual de
muncă, fără a include sporuri şi alte adaosuri.
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 (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică în acelaşi condiţii şi în următoarele cazuri:
    a) salariaţilor care desfăşoară activitate în sectorul agricol şi industria alimentară şi nu beneficiază de facilităţile fiscale prevăzute la art.
60 pct. 7, art. 1382 şi la art. 154 alin. (1) lit. s) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, astfel cum sunt definite la art. 76 alin. (1) - (3) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi
completările ulterioare, obţinute în baza unui raport de serviciu, potrivit legii.
 (4) Suma de 200 de lei prevăzută la alin. (1) se diminuează în funcţie de:
    a) perioada din lună în care salariul de bază/solda lunară din contractul individual de muncă sau raportul de serviciu, după caz, sunt
menţinute la nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată stabilit prin hotărâre a Guvernului;
    b) data de la care angajaţii noi sunt încadraţi în muncă la un nivel al salariului/soldei lunare, după caz, egal cu nivelul salariului minim
brut pe ţară garantat în plată;
    c) fracţia din lună pentru care se determină veniturile din salarii şi asimilate salariilor;
    d) data de la care încetează contractul individual de muncă/raportul de serviciu, după caz.
 (5) Prin derogare de la prevederile art. 146 alin. (56) şi ale art. 168 alin. (61) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările
ulterioare, pentru veniturile aferente anului 2023, nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare în luna pentru
care se aplică prevederile art. 146 alin. (56) - (59) şi ale art. 168 alin. (61) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare,
se diminuează cu suma de 200 lei lunar.
(6) Prevederile prezentului articol se aplică veniturilor aferente lunilor ianuarie - decembrie 2023 inclusiv.
  (ART. XLIV- Prin derogare de la prevederile art. 96 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, la 
calculul punctajului lunar se utilizează suma de 200 lei/lună, prevăzută la art. XXXVII din prezenta ordonanţă de urgenţă, care nu se cuprinde în baza lunară de calcul a 
contribuţiilor sociale obligatorii.)

Art.
XXXVI

 ART.  142   Venituri  din  salarii  şi  venituri  asimilate
salariilor care nu se cuprind în baza lunară de calcul al
contribuţiilor de asigurări sociale
...
   z)  sumele plătite de angajator pentru educaţia timpurie
a copiilor angajaţilor;

Aplicarea prevederilor art. 142 lit.  z) din Codul fiscal, se suspendă începând cu data
de 1 ianuarie 2023 şi până la data de 31 decembrie 2023 inclusiv.

Art. LIV  ART.  142   Venituri  din  salarii  şi  venituri  asimilate
salariilor care nu se cuprind în baza lunară de calcul al
contribuţiilor de asigurări sociale (modificat OG nr. 16/2022)

...
 aa1) venituri cumulate lunar  în limita plafonului lunar de
cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului de
muncă ocupat:
  ...

    Ordinea includerii veniturilor prevăzute la pct. 1 - 7 în
plafonul  lunar  de  cel  mult  33%  din  salariul  de  bază
corespunzător  locului  de  muncă  ocupat  se  stabileşte  de
angajator.

Partea  introductivă  şi  ultima  teză  a literei  aa1) a
articolului  142 se  modifică  şi  vor  avea  următorul
cuprins:
...
  aa1) venituri cumulate lunar în limita plafonului lunar
de  cel  mult  33%  din  salariul  de  bază  corespunzător
locului de muncă ocupat sau din solda lunară/salariul
lunar acordată/acordat potrivit legii:
 ...
    Ordinea includerii veniturilor prevăzute la pct. 1 - 7
în plafonul lunar de cel mult 33% din salariul de bază
corespunzător locului de muncă ocupat  sau din solda
lunară/salariul lunar acordată/acordat potrivit legii se
stabileşte de angajator.

În vigoare de la 1
ianuarie 2023 

şi se aplică începând cu
veniturile aferente
lunii ianuarie 2023 

(Art. LV)
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Taxa pe Valoare Adăugată

Art.LII
Pct. 5.

ART. 331   Măsuri de simplificare
(2) Operaţiunile pentru care se aplică taxarea inversă sunt:
...
 e)  livrarea  de  energie  electrică  către  un  comerciant
persoană impozabilă, stabilit în România conform art. 266
alin.  (2).  Comerciantul  persoană  impozabilă  reprezintă
persoana impozabilă a cărei activitate principală, în ceea
ce priveşte cumpărările de energie electrică, o reprezintă
revânzarea acesteia şi al cărei consum propriu de energie
electrică este neglijabil. Prin consum propriu neglijabil de
energie electrică se înţelege un consum de maximum 1%
din  energia  electrică  cumpărată.  Se  consideră  că  are
calitatea de comerciant persoană impozabilă cumpărătorul
care  deţine  licenţa  pentru  administrarea  pieţelor
centralizate de energie electrică eliberată de Autoritatea
Naţională  de Reglementare în  Domeniul  Energiei,  pentru
tranzacţiile  pe  piaţa  pentru  ziua  următoare  şi  pe  piaţa
intrazilnică. De asemenea se consideră că are calitatea de
comerciant persoană impozabilă cumpărătorul de energie
electrică care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

La  articolul  331  alineatul  (2)  litera  e),  teza
introductivă  se  modifică  şi  va  avea  următorul
cuprins: 
...
e)  livrarea de energie  electrică  către un comerciant
persoană impozabilă, stabilit în România conform art.
266  alin.  (2).  Comerciantul  persoană  impozabilă
reprezintă  persoana  impozabilă  a  cărei  activitate
principală, în ceea ce priveşte cumpărările de energie
electrică, o reprezintă revânzarea acesteia şi al cărei
consum propriu  de  energie  electrică  este  neglijabil.
Prin consum propriu neglijabil de energie electrică se
înţelege  un  consum  de  maximum  1%  din  energia
electrică cumpărată. Se consideră că are calitatea de
comerciant  persoană  impozabilă  cumpărătorul  care
deţine  licenţa  pentru  organizarea  şi administrarea
pieţelor  organizate de energie electrică eliberată de
Autoritatea  Naţională  de  Reglementare  în  Domeniul
Energiei,  pentru  tranzacţiile  pe  piaţa  pentru  ziua
următoare şi pe piaţa intrazilnică, precum şi cel care
are calitatea de achizitor unic în cadrul mecanismului
de  achiziţie  centralizată  de  energie  electrică. De
asemenea, se consideră că are calitatea de comerciant
persoană impozabilă cumpărătorul de energie electrică
care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:”. 

În vigoare de la 1
ianuarie 2023 

(Art. LIII lit.b))

Art.
XXXV

  ART. 324  Decontul special de taxă şi alte declaraţii
...
(4) Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art.
316, a căror cifră de afaceri, astfel cum este prevăzută la art. 310 alin.
(2),  realizată la finele unui an calendaristic este inferioară sumei de
300.000  lei,  trebuie  să  comunice  printr-o  notificare  scrisă  organelor
fiscale de care aparţin, până la data de 25 februarie inclusiv a anului
următor, următoarele informaţii:
    a) suma totală a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii către
persoane înregistrate în scopuri  de TVA, conform art. 316, precum şi
suma taxei aferente;
    b) suma totală a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii către
persoane care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316,
precum şi suma taxei aferente.
 (5) Persoanele impozabile neînregistrate în scopuri  de TVA, conform
art. 316, a căror cifră de afaceri, astfel cum este prevăzută la art. 310

    Aplicarea  prevederilor  art.  324  alin.  (4)  -  (6)  din  Codul  fiscal  (depunerea
formularelor 392A şi 392B) se suspendă începând cu data de 1 ianuarie 2023 şi până la
data de 31 decembrie 2023 inclusiv .
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alin. (2), dar excluzând veniturile obţinute din vânzarea de bilete de
transport internaţional rutier de persoane, realizată la finele unui an
calendaristic este inferioară sumei de 300.000 lei, trebuie să comunice
printr-o notificare scrisă organelor fiscale competente, până la data de
25 februarie inclusiv a anului următor, următoarele informaţii:
    a) suma totală a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii către
persoane înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316;
    b) suma totală a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii către
persoane care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316;
    c) suma totală şi taxa aferentă achiziţiilor de la persoane înregistrate
în scopuri de TVA, conform art. 316;
    d) suma totală a achiziţiilor de la persoane care nu sunt înregistrate
în scopuri de TVA, conform art. 316.
    (6) Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art.
316,  care  prestează  servicii  de  transport  internaţional,  trebuie  să
comunice printr-o notificare scrisă organelor fiscale competente, până
la  data  de  25  februarie  inclusiv  a  anului  următor,  suma  totală  a
veniturilor  obţinute  din  vânzarea  de  bilete  pentru  transportul  rutier
internaţional de persoane cu locul de plecare din România.

Accize

Art. LII
Pct. 6.

 ART. 402   Documentul administrativ electronic
...

(10)  În  cursul  deplasării  în  regim  suspensiv  de  accize,
expeditorul  poate  modifica  destinaţia,  prin  intermediul
sistemului informatizat, şi poate indica o nouă destinaţie,
care trebuie să fie una dintre destinaţiile prevăzute la art.
401 alin. (2) lit. a) pct. 1, 2 ori 3 sau la alin. (3), după caz,
în condiţiile prevăzute prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.

La articolul 402, alineatul (10) se modifică şi va avea
următorul cuprins: 

(10) În cursul deplasării în regim suspensiv de accize,
expeditorul  poate  modifica  destinaţia,  prin
intermediul sistemului informatizat, şi poate indica o
nouă  destinaţie,  care  trebuie  să  fie  una  dintre
destinaţiile prevăzute la art. 401 alin. (2) lit. a) pct. 1,
2  ori  3  sau  la  alin.  (3),  după  caz,  în  condiţiile
prevăzute  prin  ordin  al  preşedintelui  Autorităţii
Vamale Române.

   În vigoare cu
09.12.2022

(Art. LIII)

   Impozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri

Art. LII
Pct. 7

ART. 456 Scutiri 

(1) Nu se datorează impozit/taxă pe clădiri pentru:
...
h)  clădirile  unităţilor  sanitare  publice,  cu  excepţia
încăperilor folosite pentru activităţi economice; 

 La articolul 456 alineatul (1), litera h) se modifică şi
va avea următorul cuprins:
...
h)  clădirile  unităţilor  sanitare  publice  şi  private,  cu
excepţia  încăperilor  folosite  pentru  activităţi
economice,  precum  şi  pentru  clădirile  în  care
funcţionează cabinete de medicină de familie, potrivit
legii,  cu  excepţia  încăperilor  folosite  pentru  altă
activitate decât cea de medicină de familie;

   În vigoare cu
09.12.2022
(Art. LIII)
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 ALTE  MODIFICĂRI ADUSE DE ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI NR. 168/2022

Case de marcat la automatele comerciale 
 Art. LVI
 Până la data de 31 decembrie  2023  ,  operatorii  economici  care efectuează livrări  de bunuri  sau prestări  de servicii  prin intermediul  automatelor
comerciale ce funcţionează pe bază de plăţi cu cardul, precum şi de acceptatoare de bancnote sau monede, după caz, au obligaţia de a dota automatele
comerciale  cu aparate de marcat electronice fiscale.   prevăzute la art.  3   alin.  (2) din  OUG nr. 28/1999, republicată,  cu modificările  şi  completările
ulterioare. (Art. 3 alin. (2) din OUG nr. 28/1999: Aparate de marcat electronice fiscale sunt considerate  şi casele de marcat electronice fiscale şi alte sisteme ce includ dispozitive cu
funcţii de case de marcat, echipate cu dispozitiv de memorare a jurnalului electronic, care înglobează constructiv un modul fiscal, prin intermediul căruia controlează memoria fiscală,
dispozitivul de imprimare, dispozitivul de memorare, afişajul client, dispozitivul de salvare externă şi dispozitivul de comunicaţie externă care permite integrarea într-un sistem informatic;)

             
     OUG nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative a fost publicată în
Monitorul Oficial nr. 1186 din 09 decembrie 2022
   

                                                                                     Material informativ elaborat de Serviciul Asistenţă pentru Contribuabili – DGRFP Brasov la data de 22.12.2022  


