
A fost  aprobată și  publicată,  în MO 716/15.07.2022, Ordonanța de Guvern nr.  16/2022
pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor
acte normative și alte măsuri fiscale 

Prin această Ordonanță se aduc cele mai multe și importante modificări ale Codului Fiscal din ultimii ani.
Mai jos, regăsiți doar câteva dintre cele mai importante modificări aduse, inclusiv termenul de la care ar
trebui să se aplice:

În termen de 3 zile de la data publicării ordonanței:
o Se  modifică  modalitatea  de  calcul  a  ponderii  cifrei  de  afaceri  realizată  efectiv  din  activitatea  de

construcții  în  cifra  de  afaceri  totală  precum și  a  calculului  ponderii  cifrei  de  afaceri  din  activități
specifice sectorului agricol și industriei alimentare.

o Devin neimpozabile indemnizațiile primite pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice. 

Începând cu veniturile lunii august:
o Scade  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 Pentru veniturile din jocuri de noroc plătite începând cu data de 1 august 2022, impozitare se face la

sursă prin aplicarea unui nou barem, astfel:
 Pâna la 10.000 lei inclusiv – impozit 3%;
 Peste 10.000 lei – 66.750 lei inclusiv – 300 lei + 20% pentru ceea ce depășește 10.000 lei;
 Peste 66.750 lei – 11.650 lei + 40% pentru ceea ce depășește suma de 66.750 lei

o Se modifică modalitatea de calcul a accizei ad valorem pentru țigarete, astfel:
 13% asupra  preţului  de vânzare cu  amănuntul  al  ţigaretelor  eliberate pentru consum, pentru

perioada 1 august 2022 – 31 martie 2023, inclusiv;
 12% asupra  preţului  de vânzare cu  amănuntul  al  ţigaretelor  eliberate pentru consum, pentru

perioada 1 aprilie 2023 – 31 martie 2024, inclusiv;
 11% asupra preţului  de vânzare cu amănuntul  al  ţigaretelor  eliberate pentru consum,  pentru

perioada 1 aprilie 2024 – 31 martie 2025, inclusiv;
 10% asupra preţului de vânzare cu amănuntul al ţigaretelor eliberate pentru consum, începând cu

1 aprilie 2025.
o În perioada 1 august 2022 – 31 martie 2023, inclusiv, acciza specifică pentru țigarete este de 459,386

lei / 1.000 țigarete.

De la 1 ianuarie 2023:

o Se abrogă Legea 170/2016 privind impozitul specific unor activități;

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  maxim 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);
 Se introduce următoarea restricție: o societate plătitoare de impozit pe profit poate opta pentru 

trecerea la regimul microîntreprinderilor dacă înseplinește condițiile doar dacă nu au mai fost 
plătitoare de impozit pe venitul microîntreprinderilor ulterior datei de 1 ianuarie 2023.

 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 Venituri din activități independente  
 Scade plafonul pentru obligativitatea trecerii de la impozitarea pe bază de norme de venit la 

impozitarea în sistem real, de la 100.000 euro la 25.000 euro.

o TVA   
 Încadrarea băuturilor de la codurile NC 2202 10 00 și 2202 99 la cota de TVA de 9%;
 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. Prin excepție, în anul 2023, cota redusă de TVA 
de 5%se aplică și pentru:

 Livrarea de locuințe cu o suprafață utilă de maxim 120mp, a căror valoare, inclusiv 
terenul pe care sunt construite, nu depășește 450.000 lei, achiziționate de persoane 
fizice, dacă actele de plată în avans pentru achiziție sunt încheiate până la data de 1
ianuarie 2023;

 Livrarea de locuințe cu o suprafață utilă de maxim 120mp, a căror valoare, inclusiv 
terenul pe care sunt construite, depășește 600.000 lei, dar nu depășește 700.000 lei,
achiziționate de persoane fizice, individual sau în comun cu alte persoane fizice 
dacă actele de plată în avans pentru achiziție sunt încheiate până la data de 1 
ianuarie 2023;

o Impozitul pe veniturile din salarii și asimilate salariilor   
 Își pierd caracterul de venituri neimpozabile următoarele venituri:

 contribuțiile la un fond de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, în limita a 400
euro anual pentru fiecare persoană;

 primele de asigurare voluntară de sănătate, precum și serviciile medicale furnizate
sub formă de abonament, suportate de angajator pentru angajații proprii, în limita de
400 euro, pentru fiecare persoană;

 contravaloarea  cheltuielilor  suportate  de  angajator/plătitor  cu  efectuarea  testelor
medicale de diagnosticare a infecției COVID-19, din inițiativa acestuia;



 sumele acordate angajaților care desfășoară activități în regim de telemuncă pentru
susținerea cheltuielilor cu utilitățile la locul în care angajații își desfășoară activitatea.

 Se introduc noi venituri neipozabile, care cumulate, nu trebuie să depășească 33% din salariul de 
bază:

 Prestațiile suplimentare în baza clauzei de mobilitate, în limita de 2,5 ori nivelul legal
al diurnei;

 Contravaloarea hranei, dacă nu se acordă tichete de masă;
 Cazarea  și  contravaloarea  chiriei,  în  limita  unui  plafon  neimpozabil  de  20%  din

salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă:
 Angajatul sau soțul/soția nu dețin locuință pe raza localității de desfășurare

a activității;
 Spațiul de cazare este în unități proprii sau închiriate;
 Contractul de închiriere încheiat de angajator este încheiat în condițiile 

legii;
 Plafonul neimpozabil se acordă doar unuia dintre soți, pe baza declarației e

propria răspundere.
 Contravaloarea serviciilor turistice și/sau de tratament, inclusiv transportul, pe 

perioada concediului, pentru angajat și membrii familiei, conform contract, 
regulament intern sau lege specifică, în baza unui plafon reprezentând un câștig 
salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 
anul respectiv;

 Contribuțiile la un fond de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, în limita a 400
euro anual pentru fiecare persoană;

 Primele de asigurare voluntară de sănătate, precum și serviciile medicale furnizate
sub formă de abonament, suportate de angajator pentru angajații proprii, în limita de
400 euro, pentru fiecare persoană;

 Sumele acordate angajaților care desfășoară activități în regim de telemuncă pentru 
susținerea cheltuielilor cu utilitățile la locul în care angajații își desfășoară activitatea,
în limita unui plafon lunar de 400 de lei corespunzător numărului de zile lucrate în 
acest regim.

 Se modifică sistemul de acordare a deducerilor personale și a celor pentru persoane aflate în 
întreținere. Limita salarială maximă pentru care se acordă deducere personală este de până la 
2.000 lei peste nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

 Nu sunt considerate persoane aflate în întreținere persoanele fizice care dețin terenuri agricole și 
silvice în suprafață de peste 10.000 m2 în zonele colinare și de șes și de peste 20.000 m2 în zonele 
montane;

 Deducerea personală suplimentară se acordă astfel:
 15% din salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru persoanele 

fizice de până la 26 de ani, care realizează venituri de până la limita sumei de 2.000 
lei peste nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

 100 lei lunar pentru fiecare copil de până la 18 ani, înscris într-o unitate de 
învățământ.

 Este eliminată cota de cheltuieli deductibile de 40% la calculul venitului impozabil în cazul 
închirierilor.



o Baza de calcul CAS și CASS  
 Se limitează diurna impozabilă la 2,5 ori nivelul instituțiilor statului, în limita a 3 salarii de bază 

corespunzătoare locului de muncă;
 Partea care depășește 33% din veniturile enunțate anterior, intă și în baza de calcul al CAS/CASS;
 Baza anuală de calcul al CAS / CASS în cazul veniturilor obținute din activități independente și 

drepturi de autor nu poate fi mai mică de:
 12 salarii minime brute pe țară în cazul veniturilor realizate între 12 și 24 salarii 

minime brute pe țară;
 24 salarii minime brute pe țară, în cazul veniturilor realizate de peste 24 de salarii 

minime brute pe țară. 
o  Impozite și taxe locale  

 Impozitul pe clădiri în cazul clădirilor rezidențiale și a clădirilor-anexă aferente se va stabili prin 
aplicarea unei cote de minim 0,1% asupra valorii clădirii;

 Impozitul pe clădirile nerezidențiale și clădirile-anexă aferente se va stabili prin aplicarea unei cote 
de minim 0,5% asupra valorii clădirii;

 Pentru clădirile utilizate pentru activități din domeniul agricol, aflate în proprietatea persoanelor 
fizice, impozitul se va stabili prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii clădirii;

 În cazul clădirilor care cuprind atât spații cu detinație rezidențială cât și spații cu destinație 
nerezidențială, impozitul se determină în funcție de destinația suprafețelor cu o pondere mai mare 
de 50% și se calculează prin aplicarea cotei corespunzătoare destinației majoritare asupra valorii 
întregii clădiri;

Alte  modificări  aduse  OG  16/2022  se  referă  la  reducerea  plafonului  de  cifră  de  afaceri  care  obliga
comercianții la acceptarea plăților cu carduri de debit/credit sau preplătite, prin intermediul unui terminal
POS și/sau  a  altor  soluții  moderne  de  acceptare,  inclusiv  aplicații  ce  facilitează  acceptarea  plăților
electronice, la 10.000 euro, echivalent în lei. Așadar, toți comercianții care depășesc acest prag valoric al
cifrei de afaceri, vor fi obligați să accepte plata cu cardul.

Acest material se dorește o sinteză doar a celor mai importante modificări propuse și vă rugăm să aveți în
vedere că nu prezintă toate detaliile modificărilor aduse, așa cum sunt ele prevăzute în 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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    +40 727 713 486 (Alina Andrei)
W: www.cabot-tp.ro 
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