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Principalele modificari ale Codului fiscal prin O.G. nr. 11/2022 
 

 În Monitorul Oficial nr. 97/31.01.2022 a fost publicată O.G. nr. 11/2022 pentru 
modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru modificarea unor 
termene. 
 

Principalele modificări și completări la Legea 227/2015 – Codul fiscal: 
 

Impozit pe profit: 
1.S-a eliminat posibilitatea reportării pe o perioadă de 7 ani a sumelor reprezentând 
sponsorizări care nu sunt scăzute din impozitul pe profit aferent anului curent. 
NOTA: Deja, prin Legea nr. 322/2021, s-a introdus prevederea conform careia 
redirecționarea sumei se poate face in maxim 6 luni de la depunerea declarației anuale 
privind impozitul pe profit. 
2. Prin excepţie de la termenul prevăzut la art. 429 alin. (4)- referitor la depunerea 
declarației privind impozitul pe profit de către grupul fiscal, în cazul în care cel puţin 
unul din membrii grupului fiscal intră sub incidenţa prevederilor art. I din O.U.G. nr. 
153/2020 -referitor la aplicarea bonificațiilor în funcție de capitalurile proprii, pe 
perioada aplicării prevederilor respective, persoana juridică responsabilă este obligată să 
depună declaraţia anuală consolidată până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor, 
respectiv până la data de 25 a celei de-a şasea luni inclusiv de la închiderea anului fiscal 
modificat, după caz.  
În această situaţie, pentru grupul fiscal care aplică sistemul de declarare şi 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 şasea luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat, după caz. 
 
Impozitul pe veniturile microintreprinderilor: 
1.S-a eliminat posibilitatea reportarii pe o perioada de 7 ani a sumelor reprezentând 
sponsorizări care nu sunt scazute din impozitul pe venitul microîntreprinderilor aferent 
anului curent. 
NOTA: Deja, prin Legea nr. 322/2021, s-a introdus prevederea conform căreia 
redirecționarea sumei se poate face in maxim 6 luni de la depunerea declaratiei privind 
impozitul pe venitul microîntreprinderilor aferent trimestrului IV. 
2. 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), incluzând, după caz, şi beneficiarii sumelor 
reportate din trimestrele anterioare. Modelul şi conţinutul declaraţiei informative se 
aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F. 
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Impozitul pe veniturile persoanelor fizice: 
1. Plata anticipată se efectuează prin reţinerea la sursă a impozitului aferent veniturilor 
din valorificarea dreptului de creanță dobândit în legătură cu restituirea proprietăților, 
așa cum este reglementată de art. 682 din Codul fiscal,  de către CEC Bank - S.A. pe baza 
datelor şi informaţiilor furnizate de Autoritatea Naţională pentru Restituirea 
Proprietăţilor, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut, la fiecare plată. 
2.În Declarația informativă semestrială depusă la organul fiscal, notarii vor inscrie, 
obligatoriu, și valoarea tranzacției mai mică de 450.000 lei. 
 
Accize: 
1.Ca urmare a înființării Autorității Vamale Române, anumite activități desfășurate de 
Direcția Generală a Vămilor sunt preluate de A.V.R. 
2. Autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor 
înregistraţi şi a importatorilor autorizaţi se realizează de structurile de specialitate din 
cadrul Autorităţii Vamale Române. 
NOTA: Până acum se  efectua de către direcţiile generale regionale ale finanţelor 
publice, respectiv de către Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, 
pentru operatorii economici mari contribuabili. 
Competenţele privind structurile de specialitate prevăzute la alin. (1), procedura şi 
condiţiile în care se realizează autorizarea se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor 
la propunerea preşedintelui Autorităţii Vamale Române. 
3. 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 2404 11 00 ( era 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 2404 12 00 (era NC 
2404 12 00). 
În înţelesul prezentului capitol, codul NC reprezintă poziţia tarifară, subpoziţia tarifară 
sau codul tarifar, aşa cum este prevăzută/prevăzut în Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al 
Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful Vamal 
Comun, în vigoare de la 1 ianuarie 2022.  
Ori de câte ori intervin modificări în nomenclatura combinată se realizează 
corespondenţa dintre codurile NC prevăzute în prezentul capitol şi 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 şi statistică şi Tariful Vamal 
Comun. 
4. Nivelul accizelor nearmonizate, actualizat, se publică pe site-ul Ministerului 
Finanţelor, de regulă până la data de 20 octombrie, dar nu mai târziu de data de 31 
decembrie a fiecărui an. 
5. Constituie contravenție si nerespectarea prevederii conform căreia operatorii 
economici autorizaţi în domeniul energiei electrice au obligaţia de a se înregistra la 
autoritatea competentă înainte de desfăşurarea activităţii cu energie electrică, în 
condiţiile prevăzute în normele metodologice.  
 

Alte dispozitii: 
1.Conform art.III din prezenta O.G., contribuabilii obligaţi la plata impozitului specific 
unor activităţi, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, cu 
completările ulterioare, pentru anul 2022, nu datorează impozit specific pentru o 
perioadă de 180 de zile calculată de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe. 
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In acest sens,  contribuabilii recalculează, în mod corespunzător, impozitul specific 
stabilit potrivit Legii nr. 170/2016, cu completările ulterioare, aferent anului 2022, prin 
împărţirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice şi înmulţirea valorii 
rezultate cu diferenţa dintre numărul de 365 de zile calendaristice şi numărul de 180 de 
zile calendaristice. 
2.Conform art.IV din prezenta O.G., până la data de 31 decembrie 2022, 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 A.M.E.F. prevăzute la art. 3 alin. (2) din O.U.G. nr. 28/1999, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare. 
3.Conform art.VI din prezenta O.G., prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (3) din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
prevederile  referitoare la modificările Codului fiscal intră în vigoare la 3 zile de la data 
publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial cu următoarele excepții: 
-pct.11-21, referitoare la emiterea unor acte normative in domeniul vamal de către 
Autoritatea Vamala Româna, inclusiv autorizarea antrepozitelor fiscale, intră în vigoare 
în termen de 45 de zile de la publicarea prezentei O.G. în M.O. 
-pct.26, prin care se introduce în categoria contravențiilor și nerespectarea prevederii 
conform căreia “operatorii economici autorizaţi în domeniul energiei electrice au 
obligaţia de a se înregistra la autoritatea competentă înainte de desfăşurarea activităţii 
cu energie electrică”, intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei 
O.G. în M.O. 
4.În baza pct. VII din prezenta O.G., solicitările pentru autorizarea antrepozitelor 
fiscale, a destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor înregistraţi şi a importatorilor 
autorizaţi nesoluţionate până la data intrării în vigoare a prevederilor art. II pct. 11 
(adica in 45 de zile de la publicarea prezentei O.G. în M.O.) se soluţionează de către 
Direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, respectiv de către Direcţia generală 
de administrare a marilor contribuabili, pentru operatorii economici mari contribuabili, 
conform procedurilor aplicabile la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe. 
 

 


