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În acest număr: 

Modificarea procedurilor de obținere a avizelor de muncă și a vizelor de lungă ședere pentru 
cetățenii străini  

Principalele modificări aduse legislației imigrării constau în eliminarea obligației de depunere a cererilor 
pentru obținerea avizelor de muncă la Inspectoratul General pentru Imigrări din raza teritorială și 
prelungirea valabilității acestora, în scopul obținerii vizelor de lungă ședere  

 

Adoptarea propunerii de prelungire a perioadei de aplicare a mecanismului opțional de taxare 
inversă  

Modificarea are în vedere prelungirea aplicării sistemului de taxare inversă pentru livrările și prestările 
de anumite servicii care prezintă risc de fraudă și a mecanismului de reacție rapidă împotriva fraudei în 
domeniul TVA.  

 

Publicarea Ordinului Președintelui ANAF prin care sunt stabilite bunurile încadrate ca având risc 
fiscal ridicat, care fac obiectul raportării în sistemul național RO e-Transport 

Ordinul are în vedere bunurile transportate pe cale rutieră al căror transport va fi raportat în sistemul 
RO e-Transport.  
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Ordonanța de urgență nr. 59 pentru modificarea unor acte normative în domeniul străinilor 

 
 Prin această ordonanță, se introduc următoarele prevederi: 

- angajatorii/beneficiarii prestării de servicii pot depune cererile de eliberare a avizelor de 
muncă la oricare dintre formațiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru 
Imigrări; 

- termenul de soluționare a cererilor pentru vizele de lungă ședere se extinde de la 10 la 20 
de zile;  

- străinii pot solicita vizele de lungă ședere în baza avizului de angajare/detașare în termen 
de 180 de zile de la data emiterii documentului, comparativ cu termenul actual de 60 de 
zile. Acest termen se aplică și avizelor de muncă eliberate cu cel mult 60 de zile anterior 
intrării în vigoare a ordonanței, ce nu au fost încă folosite pentru solicitarea vizelor. 
 

Hotărârea Senatului nr. 65/2022 referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de  
modificare a Directivei de TVA (Directiva 2006/112/CE) 

 Se decide prelungirea aplicării măsurilor antifraudă pentru o nouă perioadă limitată – până la 
31 decembrie 2025.  

 

Ordinul Președintelui ANAF prin care sunt stabilite bunurile cu risc fiscal ridicat care vor face 
obiectul raportării în sistemul RO e-Transport 

Următoarele bunuri fac parte din categoria bunurilor cu risc fiscal ridicat:  

 legume, plante, rădăcini și tuberculi, alimentare (care se încadrează la codurile NC de la 0701 
la 0714 inclusiv);  

 fructe comestibile, coji de citrice sau de pepeni (care se încadrează la codurile NC de la 0801 
la 0814 inclusiv);  

 băuturi, lichide alcoolice și oțet (care se încadrează la codurile NC de la 2201 la 2208 inclusiv);  
 sare; sulf; pământuri și pietre; ipsos, var și ciment ( care se încadrează la codurile NC 2505 și 

2517);  
 îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, tricotate sau croșetate (care se încadrează la 

codurile NC de la 6101 la 6117 inclusiv); 
 îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, altele decât cele tricotate sau croșetate (care se 

încadrează la codurile NC de la 6201 la 6212 inclusiv și la codurile NC de la 6214 la 6217 
inclusiv);  

 încălțăminte, ghete și articole similare; părți ale acestor articole (care se încadrează la codurile 
NC de la 6401 la 6405 inclusiv);  

 fontă, fier și oțel (care se încadrează la codurile NC 7213 și 7214).  
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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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