Proiect Ordonanţă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind
Codul fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri fiscale
În data de 4 iulie 2022 a fost publicat, în secțiunea de transparență decizională a
Ministerului de Finanțe, proiectul unei Ordonanțe care modifică Codul fiscal.
Mai jos, regăsiți doar câteva dintre cele mai importante modificări propuse, inclusiv termenul
de la care ar trebui să se aplice:
În termen de 3 zile de la data publicării ordonanței:
o Se modifică plafonul privind facilitățile acordate în domeniul construcțiilor, sectorul agricol
și industria alimentară, de la 30.000 lei lunar la 10.000 lei lunar. Pentru partea din venitul
brut lunar care depășește 10.000 lei nu se aplică facilitățile.
De la 1 august 2022:
o Se abrogă Legea 170/2016 privind impozitul specific unor activități;
o Impozitarea veniturilor din jocuri de noroc se schimbă, în sensul modificării tranșelor de
impozitare. Astfel, cea mai ridicată impozitare este de 1.700 lei + 40% din ceea ce
depășește 10.000 lei;
o Intră în vigoare modificări substanțiale în domeniul accizelor.
De la 1 ianuarie 2023:
o Microîntreprinderi
 Excluderea societăților de consultanță și management din categoria
microîntreprinderilor;
 Impunerea unui număr de minim 1 angajat pentru microîntreprinderi;
 Reducerea pragului de venituri la 500.000 euro;
 Posibilitatea de a avea cel mult trei participări de minim 25% la microîntreprinderi
(dacă se depășește numărul de dețineri, toate societățile devin plătitoare de impozit pe
profit);
 Cotă unică la microîntreprinderi, de 1%.
o Dividende (distribuite începând cu 1 ianuarie 2023)
 Impozitul pe dividende crește de la 5% la 8%.
o Veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal
 Nu mai este nicio sumă scutită;
 Pentru imobile deținute pe o perioadă de până la 3 ani inclusiv, cota de impozit va fi de
3%;
 Pentru imobilele deținute pe o perioadă mai mare de 3 ani, cota de impozit este de
1%.
o TVA
 Modificarea cotei de la 5% la 9% pentru serviciile de restaurant și de catering și pentru
activitățile de cazare hotelieră;
 5% la livrarea de locuințe doar în condițiile unei singure locuințe, cu o suprafață utilă
de maximum 120 mp a cărei valoare nu depășește 600.000 lei.

o Impozitul pe veniturile din salarii și asimilate salariilor
 În cazul veniturilor din salarii și asimilate salariilor se va introduce un plafon lunar de
venituri neimpozabile care nu se cuprinde în bazele de calcul ale contribuțiilor sociale
obligatorii, de cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă
ocupat, pentru anumite venituri, expres menționate de legislație;
 Se modifică sistemul de acordare a deducerilor personale;
 Scutirea la plata impozitului a persoanelor fizice care desfășoară anumite activități
sezoniere va fi abrogată.
***
Acest material se dorește o sinteză doar a celor mai importante modificări propuse și vă
rugăm să aveți în vedere că nu prezintă toate modificările, așa cum sunt ele prevăzute în
proiectul de Ordonanță.
Pentru detalii suplimentare, dar și pentru suport în interpretarea prevederilor legale în
materie fiscală, nu ezitați să ne contactați.
Serviciile oferite de Cabot includ:
 Tranzacții și evaluarea riscurilor;
 Elaborarea politicilor de prețuri de transfer;
 Întocmirea dosarelor de prețuri de transfer;
 Asistență pentru procedurile de stabilire a prețurilor în avans (APA) și procedura de acord
reciproc (MAP);
 Întocmirea studiilor de comparabilitate;
 Servicii de consultanță fiscală privind impozitarea directă și indirectă;
 Consultanță privind impozitul pe venit pentru rezidenți și nerezidenți;
 Restructurări de afaceri, cu funcții și riscuri în schimbare;
 Asistență în timpul auditurilor și investigațiilor fiscale, inclusiv sprijin în întocmirea
contestațiilor;
 Asistență specializată pentru rambursări de TVA;
 Opinii fiscale și asistență fiscală în cazul operațiunilor de reorganizare (fuziuni, divizări,
lichidări);
 Servicii de Due Diligence Fiscal.
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