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În acest număr: 

Ordinul privind stabilirea produselor cu risc fiscal ridicat, comercializate în relația B2B 
 
În data de 10 ianuarie 2022 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 27/10.01.2022 Ordinul privind 
stabilirea produselor cu risc fiscal ridicat, comercializate în relația B2B. 
 
Ordinul pentru aprobarea unor proceduri de colectare a creanțelor bugetare reprezentând TVA datorată 
de contribuabilii care aplică regimurile speciale prevăzute de art. 314, 315 și 3152 din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal 
 
În data de 10 ianuarie 2022 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 27/10.01.2022 Ordinul pentru 
aprobarea unor proceduri de colectare a creanțelor bugetare reprezentând TVA datorată de 
contribuabilii care aplică regimurile speciale prevăzute de art. 314, 315 și 3152 din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal. 
 
Legea nr. 5/2022 pentru ratificarea Convenției multilaterale pentru implementarea în cadrul tratatelor 
fiscale a măsurilor legate de prevenirea erodării bazei impozabile și a transferului profiturilor, deschisă 
spre semnare și semnată de România la Paris, la 7 iunie 2017, a fost promulgată. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tax & Legal Alert 

02 

 

 
Ordinul privind stabilirea produselor cu risc fiscal ridicat, comercializate în relația B2B 
 
Prin prezentul ordin sunt indicate produsele cu risc fiscal ridicat, comercializate în relația B2B, pentru 
care se transmit facturile emise în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, 
reglementat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea, funcționarea 
și implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura și factura electronică în 
România. 
 
În acest sens, prin prezentul ordin au fost stabilite cinci categorii de produse considerate cu risc fiscal 
ridicat, precum: 
 

 legume, fructe, rădăcini și tuberculi alimentari, alte plante comestibile - în baza anumitor coduri 
NC specificate în ordin; 

 băuturi alcoolice - în baza anumitor coduri NC specificate în ordin; 

 construcții noi - în baza prevederilor legale menționate la art. 292, alin (2) lit. f) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal; 

 produse minerale (apă minerală naturală, nisip și pietriș) - în baza anumitor coduri NC 
specificate în ordin; 

 îmbrăcăminte și încălțăminte - în baza anumitor coduri NC specificate în ordin. 
 
Totodată sunt precizate, pentru fiecare produs în parte, motivațiile încadrării în categoria de risc fiscal 
ridicat.  
 
Transmiterea facturilor emise în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura se instituie 
în două etape, indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistrați în Registrul RO e-Factura, respectiv: 
 
a)           în perioada 1 aprilie - 30 iunie 2022, furnizorii pot să transmită facturile emise în sistemul 
național privind factura electronică RO e-Factura; 
 
b)           începând cu data de 1 iulie 2022, furnizorii sunt obligați să transmită facturile emise în sistemul 
național privind factura electronică RO e-Factura. 
 
 
Ordinul pentru aprobarea unor proceduri de colectare a creanțelor bugetare reprezentând TVA datorată 
de contribuabilii care aplică regimurile speciale prevăzute de art. 314, 315 și 3152 din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal 
 
Prezentul ordin se aplică contribuabililor care utilizează regimurile speciale prevăzute de art. 314, 315 

și 3152 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:  

a) regimul special pentru servicii prestate de persoane impozabile nestabilite în Uniunea Europeană;  

b) regimul special pentru vânzările intracomunitare de bunuri la distanță, pentru livrările de bunuri 

interne efectuate de interfețele electronice care facilitează aceste livrări și pentru serviciile prestate 

de persoane impozabile stabilite în Uniunea Europeană, dar nu în statul membru de consum;  

c) regimul special pentru vânzarea la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe. 

Prin acest ordin se aprobă:  

 procedura de evidențiere și plată a sumelor reprezentând TVA datorată de contribuabilii 

care utilizează regimurile speciale;  

 procedura de restituire a sumelor reprezentând TVA plătită în plus de contribuabilii care 

utilizează regimurile speciale; 

 decizia referitoare la obligațiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi și penalități de 

întârziere aferente sumelor datorate ca urmare a utilizării regimurilor speciale;  

 cererea de restituire a taxei pe valoarea adăugată plătite în plus de contribuabilii care 

utilizează regimurile speciale sau de acordare a dobânzii aferente;  

 decizia de restituire a taxei pe valoarea adăugată plătite în plus de contribuabilii care 

utilizează regimurile speciale sau de acordare a dobânzilor;  
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 decizia de respingere a cererii de restituire a taxei pe valoarea adăugată plătite în plus 

de contribuabilii care utilizează regimurile speciale sau de acordare a dobânzii aferente. 

 

Legea nr. 5/2022 pentru ratificarea Convenției multilaterale pentru implementarea în cadrul tratatelor 
fiscale a măsurilor legate de prevenirea erodării bazei impozabile și a transferului profiturilor, deschisă 
spre semnare și semnată de România la Paris, la 7 iunie 2017, a fost promulgată. 
 
Prin Convenția multilaterală se pot aduce modificări ale tratatelor de evitare a dublei impuneri. Drept 
urmare, ulterior intrării în vigoare a Convenției multilaterale, este recomandată verificarea acesteia în 
raport cu fiecare tratat de evitare a dublei impuneri, pentru a determina tratamentul fiscal aplicabil. 
 

 

 

 

 

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

 
                                     

 
 

 

Raluca Bâldea 
Partener 
Deloitte Tax  
rbaldea@deloittece.com 

Iulia Bică 
Manager 
Deloitte Tax  
ibica@deloitteCE.com 
 

                      
                                                      

 

Alexandra Smedoiu  
Partener 
Deloitte Tax  
asmedoiu@deloittece.com 

Andreea-Florina Geacu 
Senior Manager 
Deloitte Tax  
ageacu@deloittece.com 

  

mailto:ageacu@deloittece.com


Tax & Legal Alert 

04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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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