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În acest număr: 

Activarea protecției temporare în România  

Hotărârea nr. 367 stabilește condițiile de asigurare a protecției temporare și categoriile de persoane 
eligibile pentru această facilitate în România 

 

Ordin al președintelui ANAF care conține clarificări cu privire la obligația de transmitere a fișierului SAF-T 

Ordinul conține detalii cu privire la natura informațiilor pe care contribuabilul/plătitorul trebuie să le 
declare prin fișierul standard de control fiscal, modelul de raportare, procedura și condițiile de 
transmitere, precum și termenele de transmitere și data/datele de la care categoriile de 
contribuabili/plătitori sunt obligate să transmită fișierul standard de control fiscal (SAF-T) 

Ordinul al președintelui ANAF pentru aprobarea modelului și conținutului declarației 101 „Declarație 
privind impozitul pe profit” 

Formularul a fost actualizat pentru a ține cont de cele mai recente prevederi privind reducerile de 
impozit pe profit disponibile contribuabililor 
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Hotărârea nr. 367 privind stabilirea unor condiții de asigurare a protecției temporare, precum și 
pentru modificarea și completarea unor acte normative în privința statutului străinilor în 
România 

 
 Prin această hotărâre, se introduc următoarele prevederi: 

- cetățenii ucraineni, apatrizii și cetățenii statelor terțe c,are beneficiau de o formă de 
protecție în Ucraina, alături de membrii lor de familie pot beneficia de protecția 
temporară acordată de către Inspectoratul General pentru Imigrări, atât timp cât nu se 
află într-o clauză de excludere, așa cum sunt menționate în Legea nr. 122/2006 privind 
azilul în România; 

- solicitarea protecției temporare se poate face într-un punct de trecere a frontierei, 
inclusiv în zona de tranzit, sau pe teritoriul României;  

- protecția temporară poate fi acordată și cetățenilor statelor terțe cu drept de ședere 
permanentă în Ucraina, care nu se pot întoarce în siguranță în țara lor de origine, în urma 
unei analize efectuate de către reprezentații Inspectoratului General pentru Imigrări; 

- permisul de ședere se eliberează pe loc, cu titlu gratuit și este valabil până încetează 
Decizia UE 2022/382, în prezent valabilă până în martie 2023; 

- prevederile sunt aplicabile celor care au întrat în România începând cu 24 februarie 2022, 
cu excepția cetățenilor ucraineni, care pot beneficia de protecție temporară chiar dacă au 
intrat mai devreme în țară. 

 

Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea anexei nr. 
5 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.783/2021 privind 
natura informațiilor pe care contribuabilul/plătitorul trebuie să le declare prin fișierul standard 
de control fiscal, modelul de raportare, procedura și condițiile de transmitere, precum și 
termenele de transmitere și data/datele de la care categoriile de contribuabili/plătitori sunt 
obligate să transmită fișierul standard de control fiscal. 

 

 Conform Ordinului președintelui ANAF pentru modificarea anexei nr. 5 la Ordinul președintelui 

ANAF nr. 1783/2021, obligația de transmitere a fișierului SAF-T prin intermediul Declarației 

informative D406 devine efectivă pentru fiecare categorie de contribuabili după cum urmează: 

- marii contribuabili încadrați în această categorie înainte de 1 ianuarie 2022: 1 ianuarie 

2022; 

- marii contribuabili încadrați în această categorie după 1 ianuarie 2022: 1 iulie 2022; 

- contribuabilii mijlocii încadrați în această categorie de la 31 decembrie 2021: 1 ianuarie 

2023; 

- contribuabilii denumiți generic contribuabili mici: 1 ianuarie 2025;  

- contribuabilii nerezidenți înregistrați doar în scop de TVA în România: 1 ianuarie 2025; 

- contribuabilii care au fost încadrați în categoria marilor contribuabili până la 31 decembrie 

2021, încadrați după 1 ianuarie 2022 în categoria contribuabililor mijlocii / mici: 1 ianuarie 

2023, respectiv 1 ianuarie 2025; 

- contribuabilii nou-înregistrați/încadrați după data de referință pentru fiecare categorie în 

parte: la data efectivă a înregistrării, prima depunere urmând să se facă în ultima zi a lunii 

care urmează perioadei pentru care se face raportarea, ulterior datei de referință pentru 

categoria în care au fost înregistrați/încadrați.  

 

 De asemene, societățile de intermediere / brokeraj în asigurări au fost introduse în categoria 

societăților financiar-bancare, pentru care data de referință este 1 ianuarie 2023.  

 

Ordinul nr. 423 al Președintelui ANAF pentru aprobarea modelului și conținutului declarației 101 
„Declarație privind impozitul pe profit” 

 Pe data de 22 martie, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 273 Ordinul pentru aprobarea 
modelului și conținutului formularului 101 pentru impozit pe profit. Formularul a fost 
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actualizat pentru a ține cont de cele mai recente prevederi privind reducerile de impozit pe 
profit disponibile contribuabililor. 

 

 

 

 

 

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați. 
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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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