
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Mehedinți

I N F O R M A R E 

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Mehedinti – Serviciul Asistenta
Contribuabili, va aduce la cunostinta  aparitia urmatoarelor acte normative:

 

    

   Legea nr. 112 din data de 26 aprilie 2022 privind aprobarea Ordonanței 
Guvernului nr. 4/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru prorogarea unui termen.
(Monitorul Oficial nr. 112 din data de 26.04.2022).

                                                                        
     Precizări suplimentare:

 Legea nr. 112 din data de 26 aprilie 2022

    Modifică și completează Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, după cum urmează:

        litera b) a aliniatului (15) al articolului art. 342 se modifică în sensul că pentru în-

cadrarea în categoria micilor producători independenți de vin sau de produse intermedi-

are una dintre condiții este ca producția realizată în anul precedent să nu depășească 

1.000 hl de vin, respectiv 250 hl de produse intermediare, după caz (reglementarea an-

terioară prevedea ca producția realizată în ultimele 12 luni consecutive de funcționare 

să nu depășească 1.000 hl de vin, respectiv 250 hl de produse intermediare);

        alineatul (2) al articolului 353 se modifică în sensul că, pentru alcoolul etilic produs

în micile distilerii se aplică nivelul prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din

prezentul titlu pentru această categorie de producători cu condiția ca producția realiza-

tă de aceștia să nu depășească anual limita cantitativă maximă de 10 hl alcool pur (re-

glementarea anterioară prevedea ca producția realizată să nu depășească limita cantita-

tivă maximă de 10 hl alcool pur în ultimele 12 luni consecutive de funcționare).

    Modifică și completează Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor faci-

lități fiscale, după cum urmează:
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        reglementează că sunt considerate obligații bugetare și obligațiile de plată aferen-

te sumelor acordate, în perioada stării de urgență, cu titlul de împrumut din venituri re-

zultate din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, indi-

vidualizate în titluri executorii emise potrivit legii și transmise spre recuperare organului

fiscal central, care nu privesc sume ce fac obiectul ajutorului de stat;

        reglementează că debitorii care înregistrează obligațiile de plată aferente sumelor 

mai sus menționate, depun la organul fiscal competent, notificarea prevăzută la art. 3 

alin.(1) din ordonanță, până la data de 31 decembrie 2022, inclusiv, sub sancțiunea de-

căderii și cu respectarea cerințelor prevăzute de ordonanța;

        la art. 4 se introduce alin. (21) , care prevede că prin derogare de la dispozițiile 

art. 264 din Codul de procedură fiscală, se poate aproba conversia în acțiuni și pentru 

obligațiile prevăzute la art. 1 alin. (21), datorate de debitorii la care statul este acționar

integral sau majoritar

       Pentru indrumare si asistenta, va puteti adresa Serviciului asistenta contribuabili la 
tel.   0252306233 si 0252330097 sau accesand  site-ul ANAF la adresa: 
https://www.anaf.ro/arondare, completand FORMULARUL PENTRU ASISTENŢĂ. 
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SERVICIUL ASISTENTA CONTRIBUABILI


