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În acest număr: 

Ordonanță pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru 
prorogarea unui termen  

Vineri, 28 ianuarie 2022, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 092 din 28.01.2022 Ordonanța 4/2022 
pentru prorogarea termenului prevăzut de Ordonanța nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități 
fiscale. 

Ordonanță pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru modificarea unor 
termene 

Luni, 31 ianuarie 2022, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 097 din 31.01.2022 Ordonanța 11/2022 
privind modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, privind modificarea și 
completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cât și privind contribuabilii obligați la 
plata impozitului specific unor activități, potrivit Legii nr. 170/2016. 

Noua ediție a Liniilor Directoare privind prețurile de transfer emise de OCDE pentru societățile 
multinaționale și administrațiile fiscale 

Joi, 20 ianuarie 2022, a fost publicată Noua ediție a Liniilor Directoare privind prețurile de transfer emise 
de OCDE pentru societățile multinaționale și pentru administrațiile fiscale. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tax & Legal Alert 

02 

 

 

Ordonanță pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru 
prorogarea unui termen  

Prin intermediul acesteia, termenul prevăzut la art. 22 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 
privind instituirea unor facilități fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 
5 august 2019, cu modificările și completările ulterioare, se prorogă. Astfel, noul termen de depunere a 
solicitării de restructurare este 31 iulie 2022 (anterior modificării, termenul era 31 ianuarie 2022). 
 

Ordonanță pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru modificarea unor 
termene 

Modificări aduse Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal 

Pe data de 31 ianuarie 2022 a fost publicată în Monitorul Oficial 097/31 ianuarie 2022, Ordonanța nr. 
11 pentru modificarea Codului fiscal. Principalele modificări sunt următoarele:  

Impozitul pe profit 

 În cazul sponsorizărilor sau actelor de mecenat efectuate și a burselor private acordate, se 
elimină prevederea conform căreia sumele ce nu sunt scăzute din impozitul pe profit se 
reportează în următorii 7 ani consecutivi. 

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor 

 În cazul sponsorizărilor efectuate și a burselor acordate, se elimină prevederea conform căreia 
sumele ce nu sunt scăzute din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor se reportează pe o 
perioadă de 28 de trimestre consecutive. 

Impozitul specific 

 Contribuabilii obligați la plata impozitului specific unor activități, potrivit Legii nr. 170/2016, 
privind impozitul specific unor activități, pentru anul 2022, nu datorează impozit specific 
pentru o perioadă de 180 de zile calculată de la data intrării în vigoare a ordonanței (adică de 
la data de 3 februarie 2022). 

 Astfel, pentru anul 2022, contribuabilii recalculează impozitul specific prin împărțirea 
impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice și înmulțirea valorii rezultate cu diferența 
dintre numărul de 365 de zile calendaristice și numărul de 180 de zile calendaristice. 
 

Modificări aduse Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură Fiscală 

Pe data de 31 ianuarie 2022 a fost publicată în Monitorul Oficial 097/31 ianuarie 2022, Ordonanța nr. 
11 pentru modificarea Codului de procedură fiscală. Principalele modificări sunt următoarele:  

Soluția fiscală individuală anticipată și acordul de preț în avans  

 Se modifică termenul pentru soluționarea cererii de emitere a soluției fiscale individuale 
anticipate, reglementat la art. 52, alin. (12), de la 3 luni la 6 luni. 

Furnizarea periodică de informații 

 Se introduce la art. 59 alin. (2), pentru contribuabilul/plătitorul care pune la dispoziție o 
interfață electronică prin care se facilitează tranzacțiile comerciale online, obligația furnizării 
periodice de informații referitoare la tranzacțiile desfășurate prin intermediul acestora către 
organul fiscal central, prin completarea unei declarații pe propria răspundere. Natura 
informațiilor, periodicitatea, precum și modelul declarațiilor se aprobă prin ordin al 
președintelui ANAF. 

Obligația depunerii declarației fiscale 

 Se modifică art. 101, alin. (4) în sensul în care doar în cazul obligațiilor de declarare a unor 
venituri care, potrivit legii, sunt scutite la plata impozitului pe venit, organul fiscal central poate 
aproba, la cererea contribuabilului/plătitorului, alte termene sau condiții de depunere a 
declarațiilor fiscale, în funcție de necesitățile administrării obligațiilor fiscale, fiind eliminat cazul 
de inactivitate temporară. 
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 Se introduc patru noi alineate la art. 101, cu următorul cuprins:  

„(41) Entitățile înregistrate în registrul comerțului, pentru care există înscrise mențiuni privind 
inactivitatea temporară, nu au obligația depunerii declarațiilor fiscale pentru perioada în care 
se află în inactivitate temporară, începând cu data de 1 a lunii următoare înscrierii mențiunii 
privind inactivitatea temporară în registrul comerțului. 

(42) Celelalte entități, altele decât cele prevăzute la alin. (41), nu au obligația depunerii 
declarațiilor fiscale, pentru perioada pentru care au solicitat suspendarea activității la 
organismele care le-au autorizat, începând cu data de 1 a lunii următoare înscrierii mențiunii 
privind suspendarea activității în registrul contribuabililor.  

(43) Aplicarea prevederilor alin. (41) și (42) încetează la data reluării activității sau la împlinirea 
unui termen de trei ani de la data înregistrării, în registrul comerțului, a mențiunii privind 
inactivitatea temporară sau a mențiunii privind suspendarea activității în registrul 
contribuabililor.  

(44) Obligațiile de declarare, aferente activității desfășurate anterior înregistrării inactivității 
temporare/suspendării, se mențin.” 

Competența de efectuare a inspecției fiscale 

 Se introduce un nou alineat la art. 119 , potrivit căruia competența de efectuare a inspecției 
fiscale în cazul creanțelor administrate de organul fiscal central poate fi stabilită prin ordin al 
președintelui ANAF și în sarcina altor organe fiscale care nu au competență potrivit cap. I al 
titlului III. 

Sfera și obiectul verificării documentare 

 Se modifică art. 148, în sensul în care prevederile art. 119, privind competența de efectuate a 
inspecției fiscale, și ale art. 120, reglementând reguli speciale privind competența de efectuare 
a inspecției fiscale de către organul fiscal central, sunt aplicabile în mod corespunzător și în cazul 
verificării documentare efectuate de către organele de inspecție fiscală. 

Prevederi speciale privind restituirea impozitului pe dividende 

 Se modifică art. 1701, alin. (1) astfel că, în cazul în care din regularizarea anuală a dividendelor 
distribuite parțial în cursul anului rezultă sume de restituit de la buget, plătitorul de dividende 
depune la organul fiscal competent o declarație de regularizare/cerere de restituire, după 
restituirea de către asociați sau acționari a dividendelor plătite sau după aprobarea situațiilor 
financiare anuale în cazul dividendelor interimare distribuite neplătite până la împlinirea 
termenului de prescripție a dreptului de a cere restituirea.  

Condiții de acordare a eșalonării la plată 

 Se modifică art. 186, alin. (1), lit. c) și se introduce posibilitatea solicitării eșalonării la plată în cazul 
debitorului aflat în procedura insolvenței, cu condiția ca până la data emiterii deciziei de eșalonare 
la plată să iasă din procedura insolvenței. 

 Este eliminată condiția prevăzută la art. 186, alin. (1), lit. e), respectiv cea care prevede ca debitorului 
să nu i se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară, 
potrivit prevederilor art. 25 și 26. 

Condiții de menținere a valabilității eșalonării la plată 

 Se introduce o excepție de la condiția de menținere a valabilității eșalonării la plată prevăzută la art. 
194, alin. (1), lit. j), în sensul în care nu reprezintă o condiție pentru debitorul care a solicitat 
eșalonarea la plată potrivit art. 195 achitarea sumei pentru care s-a stabilit răspunderea potrivit 
prevederilor legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară potrivit prevederilor art. 25 și 
26. 

 Se modifică art. 195 astfel: 
o Litera j) a art. 194, alin. (1) – anterior prezentată – este introdusă la trimiterile făcute 

prin dispozițiile art. 195, alin. (1), lit. a), reglementând obligațiile fiscale de a căror 
plată depinde menținerea valabilității eșalonării la plată 

o Excepția prevăzută la art. 195, alin. (1), lit. b) este eliminată 
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o Litera j) a art. 194, alin. (1) este introdusă la trimiterile făcute prin dispozițiile art. 195, 
alin. (3), reglementând termenul pentru depunerea cererii de modificare a deciziei de 
eșalonare la plată. 

Executarea silită prin poprire 

 Se modifică art. 236 alineatele (3), (13) – (15), prin înlocuirea termenului „bancă”, utilizat în 
cuprinsul acestor dispoziții, cu „instituție de credit”. 

Noua ediție a Liniilor Directoare privind prețurile de transfer emise de OCDE pentru societățile 
multinaționale și administrațiile fiscale a fost publicată în ianuarie 2022 

Liniile Directoare privind prețurile de transfer emise de OCDE („Ghidul OCDE”) oferă îndrumări cu privire 
la aplicarea „principiului valorii de piață”. Acesta reprezintă consensul internațional privind evaluarea 
tranzacțiilor transfrontaliere între întreprinderile asociate. 

Legislația fiscală românească prevede în mod expres utilizarea Ghidului OCDE în stabilirea regulilor de 
prețuri de transfer, referințe în acest sens regăsindu-se atât în Codul Fiscal (art. 11, para. 4), cât și în 
Ordinul nr. 442/2016. Prin urmare, publicarea noului Ghid OCDE are un impact semnificativ, atât pentru 
contribuabili, cât și pentru autoritățile fiscale în justificarea prețurilor tranzacțiilor derulate cu entități 
afiliate. 

Noua ediție publicată în data de 20 ianuarie 2022 cuprinde îndrumări revizuite privind aplicarea metodei 
împărțirii profiturilor, îndrumări referitoare la aplicarea abordării privind activele intangibile greu de 
evaluat și îndrumări din perspectiva prețurilor de transfer pentru tranzacțiile financiare.  

Metoda împărțirii profiturilor 

 Noul Ghid OCDE urmărește să clarifice cazurile în care metoda împărțirii profiturilor este 
considerată cea mai adecvată metodă de testare a concordanței prețului unei tranzacții între 
societăți afiliate cu principiul valorii de piață. Totodată, sunt aduse clarificări cu privire la 
aplicarea sa practică, prin includerea unor exemple concrete.  

Active intangibile greu de evaluat 

 Îndrumările privind modul de aplicare a abordării referitoare la activele intangibile greu de 
evaluat au fost emise în anul 2018, fiind destinate să asiste administrațiile fiscale în procesul 
de punere în practică a acesteia. Astfel, noul Ghid OCDE furnizează o serie de exemple în 
vederea clarificării procesului de determinare a activelor intangibile greu de evaluat.  

Tranzacții financiare 

 Îndrumările privind tranzacțiile financiare au fost emise de OCDE în anul 2020, fiind primele de 
acest gen ce oferă o perspectivă din punct de vedere al prețurilor de transfer. Aceste îndrumări 
abordează aspecte precum: delimitarea cu acuratețe a tranzacțiilor financiare, caracteristicile 
relevante din punct de vedere economic ce trebuie urmărite în analiza tranzacțiilor financiare, 
aspecte specifice legate de modul de stabilire a prețului practicat în cadrul tranzacțiilor 
financiare, per tip de tranzacție (e.g. împrumut, garanție, cash-pooling), fiind preluate în cadrul 
capitolului X al noului Ghid OCDE. 

Noul Ghid OCDE precum și comunicatul de presă aferent se regăsesc aici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-20769717.htm
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Pentru mai multe detalii, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați. 

                                     

 
  

Alexandra Smedoiu 
Partener 
Deloitte Tax  
asmedoiu@deloittece.com 
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Numele Deloitte se referă la organizația Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), o companie cu 
răspundere limitată din Marea Britanie, rețeaua globală de firme membre și persoanele juridice afiliate 
acestora. DTTL și firmele sale membre sunt entități juridice separate și independente. DTTL (numit în 
continuare și "Deloitte Global") nu furnizează servicii către clienți. Pentru a afla mai multe despre 
rețeaua globală a firmelor membre, vă rugăm să accesați www.deloitte.com/ro/despre. 

Deloitte furnizează clienților din sectorul public și privat din industrii variate servicii de audit, consultanță, 
servicii juridice, consultanță financiară și de managementul riscului, servicii de taxe și alte servicii 
adiacente. Patru din cinci companii prezente în Fortune Global 500® sunt clienți Deloitte, prin 
intermediul rețelei sale globale de firme membre care activează în peste 150 de țări și teritorii, oferind 
resurse internaționale, perspective locale și servicii de cea mai înaltă calitate pentru a rezolva probleme 
de business complexe. Pentru a afla mai multe despre modalitatea în care cei 244.000 de profesioniști 
Deloitte creează un impact vizibil în societate, vă invităm să ne urmăriți pe Facebook sau LinkedIn. 

Reff și Asociaţii SCA este societate de avocați membră a Baroului București, independentă în 
conformitate cu reglementările aplicabile profesiei de avocat, și reprezintă rețeaua de societăti de 
avocați Deloitte Legal in România. Deloitte Legal înseamnă practicile juridice ale membrilor Deloitte 
Touche Tohmatsu Limited și afiliații acestora care oferă servicii de asistență juridică. Pentru o descriere a 
serviciilor de asistență juridică oferite de entitățile membre ale Deloitte Legal, vă rugăm accesați: 
http://www.deloitte.com/deloittelegal. 

Acest Alert este furnizat cu titlu orientativ și nu trebuie considerat drept serviciu de consultanță. Este 
bine să solicitați consultanță fiscală/juridică de specialitate înainte de a întreprinde acțiuni bazate pe 
cuprinsul acestui document. 

Această publicație conține doar informații generale și Deloitte Touche Tohmatsu Limited și firmele 
membre sau afiliate (numite împreună Deloitte Network) nu oferă consultanță sau servicii profesionale 
prin intermediul acestei publicații. Înainte de a lua orice decizie sau de a acționa într-un mod care v-ar 
putea afecta finanțele sau afacerea, trebuie să discutați cu un consultant profesionist. Nicio entitate a 
Deloitte Network nu va fi răspunzătoare pentru pierderile de orice natură suferite de către persoanele 
care se bazează pe aceasta publicație. 
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