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MINISTERUL FINANȚELOR        

Agenția Națională de Administrare Fiscală 

Direcția Generală Regională a Finanțelor 

Publice Galați  

 

 

Informare cu privire la impactul propunerilor de modificare a Codului fiscal 

asupra sectorului IMM-urilor 

 

 A fost aprobată Ordonanta Guvernului nr.16/15/07/2022, pentru modificarea și 

completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, abrogarea unor acte normative si alte 

masuri financiar-fiscale, publicată in Monitorul Oficial al României  nr.716/15/07/2022.

  

   Modificările Codului fiscal au fost determinate de obiectivul de revizuire a cadrului fiscal din 

Programul de guvernare 2021 - 2024, țintele Componentei C 8- "Reforma fiscală și reforma 

sistemului de pensii " – R4 „Revizuirea cadrului fiscal” din Planul naţional de redresare  şi  

rezilienţă,   necesitatea asigurării resurselor bugetului general consolidat,  adoptarea 

Directivei (UE) 2022/542 a Consiliului din 5 aprilie 2022 de modificare a Directivelor 

2006/112/CE și (UE) 2020/285 în ceea ce privește cotele taxei pe valoarea adăugată,  

acordarea unor facilitati fiscale, clarificarea unor aspecte legislative, corectarea unor  

inechități  fiscale și acordarea/clarificarea/extinderea unor facilități fiscale . 

   Facem precizarea că  microîntreprinderea, din punct de vedere fiscal,  este  definită  diferit 

de Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completarile ulterioare, față de  

abordarea  Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici 

şi mijlocii. 

Potrivit art  3. din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii, întreprinderile mici şi mijlocii sunt definite ca fiind acele 
întreprinderi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 

a) au un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250; 

b) realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, 
sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform 
ultimei situaţii financiare aprobate. 

   Întreprinderile mici şi mijlocii, definite de Legea 346/2004, se clasifică, în funcţie de 

numărul mediu anual de salariaţi şi de cifra de afaceri anuală netă sau de activele totale pe 

care le deţin, în următoarele categorii:  

a) microîntreprinderi - au până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă 
sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei; 
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b) întreprinderi mici - au între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală 
netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;  

c) întreprinderi mijlocii - au între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală 
netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc 
echivalentul în lei a 43 milioane euro. 

Menționăm că nu orice microintrepridere definită de Legea 346/2004, este 
microintreprindere în sens fiscal. 

Potrivit prevederilor art.47 din Legea nr.227/2015, privind Codul fiscal,  în vigoare în 
prezent, o microîntreprindere este o persoană juridică română care îndeplinește cumulativ 
următoarele condiții, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent : 

a) a realizat venituri care nu au depășit echivalentul în lei a 1.000.000 euro. Cursul de 
schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea 
exercițiului financiar în care s-au înregistrat veniturile 

b) capitalul social al acesteia este deţinut de persoane, altele decât statul şi unităţile 
administrativ-teritoriale; 

 c) nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerţului sau la 
instanţele judecătoreşti, potrivit legii. 

   Potrivit modificărilor aprobate prin  Ordonanța Guvernului nr.16/15/07/2022, pentru 

modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, abrogarea unor acte 

normative si alte masuri financiar-fiscale (art.47 alin.1) o microîntreprindere este o 

persoană juridică română care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii, la data de 31 

decembrie a anului fiscal precedent : 

  - a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 500.000 euro. Cursul de 
schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea 
exerciţiului financiar în care s-au înregistrat veniturile;  

- a realizat venituri, altele decât cele din consultanță și/sau management, în proporţie 
de peste 80% din veniturile totale ; 

- are cel puțin un salariat (cu excepția situației prevăzute la art. 48 alin. (3) care se refera 
la o persoana juridică  nou inființată,  condiția considerându-se indeplinită în termen de 30 
zile de la data înregistrării persoanei juridice respective) ;  

- are asociați/acționari care dețin peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de 
participare sau al drepturilor de vot la cel mult trei persoane juridice române care se 
încadrează să aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntrepinderilor, inclusiv 
persoana care verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute de prezentul articol;  

- capitalul social al acesteia este deţinut de persoane, altele decât statul şi unităţile 
administrativ-teritoriale; 

- nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerţului sau la 
instanţele judecătoreşti, potrivit legii.  

 

Nu intră sub incidenţa prezentului titlu următoarele persoane juridice române: a) Fondul 
de garantare a depozitelor în sistemul bancar, constituit potrivit legii; 
b) Fondul de compensare a investitorilor, înfiinţat potrivit legii; 
c) Fondul de garantare a pensiilor private, înfiinţat potrivit legii; 
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d) Fondul de garantare a asiguraţilor, constituit potrivit legii; 
e) entitatea transparentă fiscal cu personalitate juridică. 
f) persoana juridică română care desfăşoară activităţi în domeniul bancar; 
g) persoana juridică română care desfăşoară activităţi în domeniile asigurărilor şi 
reasigurărilor, al pieţei de capital, inclusiv cea care desfăşoară activităţi de intermediere în 
aceste domenii; 
h) persoana juridică română care desfăşoară activităţi în domeniul jocurilor de noroc; 
i)  persoana juridică română care desfăşoară activităţi de explorare, dezvoltare, exploatare 
a zăcămintelor de petrol şi gaze naturale. 
 

Principalele modificări ale  sistemului de impozit pe veniturile microîntreprinderilor: 

Scopul măsurii: implementarea cerințelor din angajamentele PNRR referitoare la sistemul 
de impozitare pentru microîntreprinderi. 
 

1. Aplicarea opțională a sistemului de impozit pe veniturile microîntreprinderilor.  

Astfel, persoanele juridice române (cu excepţiile reglementate de lege),  pot opta să aplice 
impozitul pe veniturile microîntreprinderilor începând cu anul fiscal următor celui în care 
îndeplinesc condiţiile de microîntreprindere prevăzute la art. 47 alin. (1) şi dacă nu au mai 
fost plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor ulterior datei de 1 ianuarie 
2023. 

O persoană juridică română care este nou-înfiinţată poate opta să plătească impozit pe 
veniturile microîntreprinderilor începând cu primul an fiscal, în condițiile legii. 

Potrivit prevederilor articolul 47, alineatul (2)  : Începând cu data de 1 ianuarie 2023, 
persoanele juridice române care desfăşoară activităţi corespunzătoare codurilor CAEN: 5510 
- «Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare», 5520 - «Facilităţi de cazare pentru vacanţe 
şi perioade de scurtă durată», 5530 - «Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere», 5590 - 
«Alte servicii de cazare», 5610 - «Restaurante», 5621 - «Activităţi de alimentaţie (catering) 
pentru evenimente», 5629 - «Alte servicii de alimentaţie n.c.a.», 5630 - «Baruri şi alte 
activităţi de servire a băuturilor» pot opta pentru plata impozitului reglementat de prezentul 
titlu, fără să aplice prevederile art. 52 (reguli de iesire din sistemul de impunere pe veniturile 
microintreprinderilor în cursul anului ).  

Nota   
Începând cu data de 1 ianuarie 2023 se abrogă Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific 
unor activităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 812 din 14 octombrie 
2016, cu modificările şi completările ulterioare. 
Începând cu data de 1 ianuarie 2023, contribuabilii care au intrat sub incidenţa prevederilor 
Legii nr. 170/2016, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 31 decembrie 
2022, pot opta, prin excepţie de la prevederile art. 47 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru plata impozitului pe 
veniturilor microîntreprinderilor, potrivit titlului III din Codul fiscal, sau pentru plata 
impozitului pe profit, potrivit titlului II din Codul fiscal.  
 
 Potrivit noilor modificări legislative (modificarea art 22 din Codul Fiscal), profitul investit în 
echipamente tehnologice, active utilizate în activitatea de producţie şi procesare, activele 
reprezentând retehnologizare, calculatoare electronice şi echipamente periferice, maşini şi 
aparate de casă, de control şi de facturare, în programe informatice, precum şi pentru 
dreptul de utilizare a programelor informatice, produse şi/sau achiziţionate, inclusiv în baza 

https://lege5.ro/App/Document/geztcmrvgq3a/legea-nr-170-2016-privind-impozitul-specific-unor-activitati?d=2022-07-18
https://lege5.ro/App/Document/geztcmrvgq3a/legea-nr-170-2016-privind-impozitul-specific-unor-activitati?d=2022-07-18
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contractelor de leasing financiar, şi puse în funcţiune, folosite în scopul desfăşurării 
activităţii economice, este scutit de impozit. 
 Activele corporale, cu excepţia activelor utilizate în activitatea de producţie şi procesare, 
activele reprezentând retehnologizare, pentru care se aplică scutirea de impozit sunt cele 
prevăzute în subgrupa 2.1, respectiv în clasa 2.2.9 din Catalogul privind clasificarea şi 
duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin hotărâre a Guvernului. 
  
Activele utilizate în activitatea producţie, procesare şi activele reprezentând retehnologizare 
sunt cele stabilite prin ordin al ministrului finanţelor.  
În cazul contribuabililor (prevăzuţi la art. 47) care devin plătitori de impozit pe profit (în 
conformitate cu prevederile art. 52), pentru aplicarea facilităţii se ia în considerare profitul 
contabil brut cumulat de la începutul trimestrului respectiv investit în activele reglementate, 
puse în funcţiune începând cu trimestrul în care aceştia au devenit plătitori de impozit pe 
profit. 
Microîntreprinderile care, în anul 2023, devin plătitoare de impozit pe profit ca urmare a 
neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 47 alin. (1) comunică organelor fiscale competente 
ieşirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, până la data de 31 
martie inclusiv a anului fiscal 2023. 

Microîntreprinderile nu pot opta pentru plata impozitului pe profit în cursul anului fiscal, 
opţiunea putând fi exercitată începând cu anul fiscal următor, cu excepţiile prevăzute la art. 
52. Opţiunea se comunică organelor fiscale competente, potrivit prevederilor Legii nr. 

207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. 

2.  Reducerea plafonului veniturilor obținute în anul precedent, de la 1 000 000 euro la      500. 
000 euro( pentru anul fiscal 2023, veniturile luate în calcul pentru stabilirea limitei de 
500.000 euro, echivalentul în lei, precum și celelalte elemente care constituie baza 
impozabilă, sunt cele înregistrate potrivit reglementărilor contabile aplicabile la 31 
decembrie 2022);  

3.-  Instituirea condiției ca microîntreprinderea să aibă cel puțin un salariat  
   -  s-a eliminat cota de impozitare de 3% ; 
   -  menținerea cotei de impozitare de 1%;  
   - condiția referitoare la deținerea unui salariat se consideră îndeplinită numai dacă 
perioada de suspendare este mai mică de 30 zile, în condițiile legii. 
 
4.- Instituirea unei condiții de deținere de titluri de participare de către același 
acționar/asociat la cel mult trei microîntreprinderi, în cazul acționarilor asociaților care 
dețin mai mult de 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare/ al drepturilor de vot;  
- limitarea la 20% a veniturilor obținute din consultanță și management;  
 
- excluderea din sfera de aplicare a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor a 
persoanelor juridice care desfășoară activităţi: în domeniul bancar, în domeniul asigurărilor 
şi reasigurărilor, al pieţei de capital, inclusiv activităţi de intermediere în aceste domenii, 
în domeniul jocurilor de noroc, precum și a persoanelor juridice române care desfăşoară 
activităţi de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor de petrol şi gaze naturale;  
 
 
 
 
 
 
 

https://lege5.ro/App/Document/g4ztkmrygi/legea-nr-207-2015-privind-codul-de-procedura-fiscala?d=2022-07-19
https://lege5.ro/App/Document/g4ztkmrygi/legea-nr-207-2015-privind-codul-de-procedura-fiscala?d=2022-07-19
https://lege5.ro/App/Document/g4ztkmrygm/codul-de-procedura-fiscala-din-2015?d=2022-07-19
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Analizând  si raportându-ne la datele  din bilanturile contabile depuse la anul precedent, la 
nivelul AJFP Galați erau un numar de 22.020 societati comerciale platitoare de impozit pe 
venitul microintreprinderilor din care un număr de 438 societati comerciale au  cifra de 
afacere cuprinsa intre 500.000 si 1.000.000 euro. (deci, un procent de aproximativ 2 % din 
totalul platitorilor de impozit pe venitul microintreprinderilor). 
Facem precizarea ca din cei 438 agenti economici care pot trece la impozit pe profit in anul 
2023 ( sub rezerva faptului ca datele definitive și criteriile de analiză  se vor evalua si stabili 
cu certitudine la data de 31/12/2022), un numar de 31 de societati comerciale (7%)  
inregistreaza pierdere contabila (deci acestia, dacă vor  trece la impozit pe profit si vor 
continua să înregistreze pierdere fiscală, vor plati impozit pe profit zero). La acestea se vor 
adauga societatile care realizează preponderent venituri din consultant si management, care 
nu au cel putin un salariat,sau cei care opteaza, în conditiile legii(domeniile HORECA). 
 
 
 Alte modificări legislative aprobate prin Ordonanta Guvernului nr.16/15/07/2022, pentru 
modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, abrogarea unor acte 
normative si alte masuri financiar-fiscale 
 
 
5. Clarificarea regulilor de  scutire a  profitului reinvestit - Având în vedere necesitatea 
susținerii contribuabililor de a dezvolta noi capacități de producție, precum și 
retehnologizarea celor existente,  s-a   extins aplicarea facilității și pentru profitul investit 
în astfel de active corporale. Prevederile alin. (4) ale art. 22 din Codul fiscal aflat,  stabilesc 
reguli de aplicare a facilității privind scutirea de impozit, a profitului reinvestit, pentru 
situațiile în care microîntreprinderile devin plătitoare de impozit pe profit în cursul anului, 
ca urmare a opțiunii prevăzute la art. 48 alin (3^1 ) din Codul fiscal, respectiv în cazurile 
prevăzute la art. 52 din Codul fiscal.   

Scopul măsurii este extinderea facilității privind scutirea de impozit a profitului investit și 
pentru investițiile în active utilizate în activitatea de producție, procesare, precum și în 
activele reprezentând retehnologizare, pentru susținerea contribuabililor de a dezvolta noi 
capacități de producție, precum și retehnologizarea celor existente 

 Cu precizarea că în cazul echipamentelor tehnologice, respectiv al mașinilor, uneltelor și 
instalațiilor de lucru, precum și pentru computere și echipamente periferice ale acestora, 
contribuabilul poate opta pentru metoda de amortizare liniară, degresivă sau accelerată  
(prevederea se regaseste si in textul de lege anterior/nemodificat, ca si restul facilitatuilor 
acordate pentru activitățile de cercetare -dezvoltare).  

6. S-a  majorat cota impozitului pe dividende, de la 5% la 8%, pentru dividendele 
distribuite/plătite între persoane juridice române, precum și pentru cele distribuite/plătite 
nerezidenților. Totodată, pentru evitarea declanșării procedurii de infringement împotriva 
României, din perspectiva nerespectării principiului nediscriminării prevăzut de TFUE, se 
propune modificarea prevederilor art. 43 alin. (4) și a dispozițiilor art. 229 alin. (1) lit. c) din 
Codul fiscal în scopul asigurării unui regim național de scutire, egal și echitabil, pentru 
dividendele interne și transfrontaliere, plătite de un rezident român, în situații comparabile. 

7. S-au revizuit reglementările privind acordarea facilităților fiscale în sectorul construcții, 
precum și în sectorul agricol și în industria alimentară în sensul în care vor beneficia de 
facilitățile fiscale, numai persoanele fizice care obţin venituri din salarii şi asimilate salariilor 
realizate în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori care se  
încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5 și pct. 7 din Codul fiscal. Prevederea intră 
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în vigoare la data 1 ianuarie 2023 și se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 
2023.  

8. S-au revizuit reglementările privind acordarea facilităților fiscale în sectorul construcții, 
în ceea ce privește condiția referitoare la calculul cifrei de afaceri, în sensul în care 
raportarea are în vedere doar informații/date din anul curent. Astfel, se are în vedere 
principiul conform căruia facilitățile fiscale se acordă în perioada în care se realizează efectiv 
activitățile menționate la codurile CAEN precizate în actul normativ, urmărindu-se ca 
salariații care contribuie în perioada de raportare într-un procent semnificativ la realizarea 
a minim 80% din cifra de afaceri totală reprezentând activități de construcții să beneficieze 
de scutiri, respectiv calculul să fie realizat în timp real și nu având la bază date istorice 

9. S-a modificat plafonul până la care se acordă facilitățile fiscale în domeniul construcțiilor, 
sectorul agricol şi în industria alimentară, respectiv de la 30.000 lei lunar la 10.000 lei 
lunar, inclusiv. Pentru partea din venitul brut lunar ce depăşeşte 10.000 lei nu se aplică 
facilităţile fiscale.  

10. S-a  reglementat regimului fiscal aplicabil indemnizaţiilor acordate potrivit legii pentru 
îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice, similar cu cel aplicabil indemnizaţiilor pentru 
risc maternal, maternitate, îngrijirea copilului bolnav, respectiv, acest tip de indemnizație 
reprezintă venit neimpozabil și nu se cuprinde în baza de calcul al contribuției de asigurări 
sociale de sănătate, fiind datorată numai contribuția de asigurări sociale.  

11. S-a majorat plafonul venitului brut pentru care se acorda deducerile personale          
(pentru venitul lunar brut de pana la 2000 lei peste  nivelul salariului de baza minim brut pe 
tara, garantat in plata, stablilit prin hotarare a Guvernului, în vigoare în luna de realizarea 
venitului. (Cuantumul venitului majorat,  pentru care de acorda deduceri este in prezent de 
4550 lei, fata de 3000 lei cât era anterior). Deasemenea, s-au introdus  deduceri suplimentare 
de 15% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru persoanele fizice cu 
vârsta de până la 26 de ani, precum si deducere suplimentară de  100 de lei lunar pentru 
fiecare copil cu vârsta de până la 18 ani, dacă acesta este înscris într-o unitate de învăţământ, 
părintelui care realizează venituri din salarii, indiferent de nivelul acestora.  

Măsura vine  astfel în sprijinul tinerilor cu venituri mici, precum și in sprijinul familiilor cu 
copii, veniturile nete fiind astfel mai mari, prin majorarea deducerilor/acordarea unor 
deduceri suplimentare și,  implicit, diminuarea impozitului pe venit datorat. 
 
12.  În cazul veniturilor din salarii și asimilate salariilor s-a aprobat introducerea unui plafon 
lunar de venit neimpozabil și 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, 
în condițiile stabilite prin lege, pentru unele categorii de venituri    :prestaţiile suplimentare 
primite de salariaţi în baza clauzei de mobilitate potrivit legii, contravaloarea hranei în limita 
valorii maxime  a unui tichet de masă/persoană/zi, cazarea și contravaloarea chiriei pentru 
spațiile de cazare/de locuit puse de către angajatori, în limita unui plafon neimpozabil de 20 
% din salariul de bază minim brut pe ţară  , contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de 
tratament,  contribuţiile la un fond de pensii facultative şi cele reprezentând contribuţii la 
scheme de pensii facultative, în limita a 400 euro anual pentru fiecare persoană, primele de 
asigurare voluntară de sănătate, precum şi serviciile medicale furnizate sub formă de 
abonament, astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească echivalentul în lei al sumei de 
400 euro, pentru fiecare persoană, sumele acordate angajaţilor care desfăşoară activităţi în 
regim de telemuncă, în limita unui plafon lunar de 400 lei, ordinea de acordare fiind stabilita 
de angajator. 
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13. Introducerea ca bază lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale și al contribuției 
de asigurări sociale de sănătate,  salariul minim brut pe țară garantat în plată, pentru 
veniturile realizate în baza contractelor individuale de muncă cu timp parțial al căror nivel 
este sub nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată.  
Astfel, venitul luat în calcul va fi salariul minim brut pe țară în vigoare în luna pentru care se 
datorează contribuţiile și nu venitul realizat de salariat.  
Măsura nu se aplică în cazul în care salariații realizează în cursul aceleiași luni venituri din 
salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, 
iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puțin egală cu salariul minim 
brut pe țară.  
Măsura vizează situațiile, în care se află anumiți salariați, pentru care angajatorul nu este 
obligat la plata contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de 
sănătate, la nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată. În acest sens, au fost 
considerate vulnerabile din punct de vedere economic și social anumite categorii de persoane 
fizice cum ar fi: elevii, studenții, persoanele cu dizabilități, ucenicii, etc 
 De asemenea, propunerea are ca scop descurajarea angajatorilor care, în încercarea de a 
reduce sarcina fiscală, încheie contracte de muncă cu timp parțial în situații în care 
activitatea desfășurată ar presupune un program normal de muncă. 
  
14. Modificarea cotelor de impunere a veniturilor obținute din jocuri de noroc, de la 
nivelul actual care situează între 1% și 25%, la un nivel cuprins între 3% și 40%, precum și 
modificarea tranșelor de venit brut asupra cărora se aplică aceste cote, de la 66.750 lei, la 
10.000 lei, respectiv de la 445.000 lei, la 66.750 lei. Măsura se aplică veniturilor plătite 
începând cu 1 august 2022. 
 
15.Modificări în domeniul TVA: 
 
-trecerea de la aplicarea cotei reduse de TVA de 9% la aplicarea cotei standard de TVA, 
începând cu data de 1 ianuarie 2023, în cazul băuturilor nealcoolice care conțin adaos de 
zahăr sau alți îndulcitori sau aromatizate; 
-majorarea cotei reduse de TVA de la 5% la 9% pentru serviciile de restaurant și de catering, 
precum și pentru activitățile de cazare hotelieră, începând cu data de 1 ianuarie 2023; 
-diminuarea, începând cu data de 1 ianuarie 2023, a plafonului valoric maxim prevăzut pentru 
livrarea de locuințe ca parte a politicii sociale către persoane fizice, respectiv de la 700.000 
lei la 600.000 lei, exclusiv TVA, concomitent cu limitarea aplicării cotei reduse de TVA de 5% 
pentru achiziția de către orice persoană fizică, în mod individual sau în comun cu altă 
persoană fizică/alte persoane fizice, a unei singure locuințe; 
-reglementarea situației persoanelor fizice care au încheiat acte juridice între vii care au ca 
obiect plata în avans pentru achiziția de locuințe cu cota redusă de TVA de 5%, anterior datei 
de 1 ianuarie 2023, în sensul ca acestea să beneficieze de aplicarea cotei reduse de TVA în 
anul 2023 în condițiile legale în vigoare la data încheierii respectivelor acte; 
-stabilirea unui termen, respectiv 1 ianuarie 2032, până la care se poate aplica cota redusă 
de TVA de 9% pentru livrarea de îngrășăminte chimice și de pesticide chimice, în conformitate 
cu prevederile adoptate prin Directiva (UE) 2022/542, care limitează în timp facilitatea 
aplicării cotei reduse de TVA pentru livrările și prestările dăunătoare mediului, respectiv 
pentru pesticide chimice și îngrășăminte chimice. 
 
 
-stabilirea unui termen, respectiv 1 ianuarie 2030, până la care se poate aplica cota redusă 
de TVA de 5% pentru livrările de lemn de foc, în conformitate cu prevederile adoptate prin 
Directiva (UE) 2022/542, care limitează în timp facilitatea aplicării cotei reduse de TVA 
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pentru livrările și prestările dăunătoare mediului, respectiv pentru lemnul utilizat ca lemn 
de foc. 
 
16.Modificări în domeniul accizelor: 
 
-creșterea nivelului accizei totale pentru țigarete, începând cu 1 august 2022, de la 563,97 
lei/1.000 țigarete la 594,97 lei/1.000 țigarete în vederea respectării cerinței prevăzute la 
art.10 alin. (2) din Directiva 2011/64/UE, respectiv acciza globală pe țigarete să reprezinte 
cel puțin 60% din prețul mediu ponderat de vânzare cu amănuntul al țigaretelor eliberate 
pentru consum  si actualizarea nivelului accizei specifice pentru țigarete ca urmare a 
modificării nivelului accizei totale pentru țigarete; 
-exceptarea temporară de la actualizarea cu creșterea prețurilor de consum a nivelului 
accizelor pentru benzină cu plumb, benzină fără plumb și motorină, iar în situaţia în care, în 
perioada 1 ianuarie 2023 – 31 decembrie 2023, nivelul accizelor pentru aceste produse, este 
mai mic decât nivelul minim prevăzut de Directiva 2003/96/CE privind restructurarea 
cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice și a electricității, se aplică nivelul 
minim prevăzut de directivă;  
 
17. Alte modificări legislative 
 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor 
moderne de plată 
 
Măsura de la art. VII vizează modificarea pragului cifrei de afaceri, de la 50.000 euro la 10.000 
euro în echivalent lei, pentru obligația operatorilor economici de a accepta ca mijloc de plată 
cardurile de debit, de credit sau preplătite. 
 
Reducerea pragului cifrei de afaceri de la 50.000 de euro la 10.000 de euro asigură, într-o 
măsură mai mare, o trasabilitate a fluxurilor bănești prin operațiuni bancare, ceea ce 
conduce la o mai bună fiscalizare a veniturilor realizate de către operatorii economici, 
constituind o măsură în plus pentru combaterea evaziunii fiscale. 
  
Cu stimă, 
 
 

 Sef Administrație,  

 Cristian MIRICĂ 


