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Tax & Legal Alert 
23 decembrie 2021 

 

În acest număr: 

Ordonanța de Urgență privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru 
modificarea și completarea unor acte normative nr. 130/2021 (denumită în continuare „OUG 130/2021”) 

În data de 18 decembrie 2021, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1202 OUG 130/2021, care 

introduce o serie de amendamente Codului Fiscal și altor acte normative (cum ar fi legea evaziunii 

fiscale, reglementarea unor acte normative privind amnistia fiscală, legea biletelor de valoare, Codul 

muncii etc.). 

 

Legea nr. 301/2021 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2021 privind modificarea și 

completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal (denumită în continuare „Legea 301/2021”) 

În data de 17 decembrie 2021, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1195 Legea nr. 301/2021, care 

introduce o serie de amendamente Codului Fiscal (cum ar fi regimul de consolidare fiscală în domeniul 

impozitului pe profit și impozitul pe venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul 

personal). 
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I. Prevederi cuprinse în OUG 130/2021 
 

Modificări aduse Codului Fiscal 

 Impozit pe profit 
 

 Creditul fiscal aferent cheltuielilor cu educația timpurie se suspendă, începând cu data de 1 ianuarie 
2022 și până la data de 31 decembrie 2022. 

 

 Pe perioada suspendării, cheltuielile pentru funcționarea corespunzătoare a creșelor și grădinițelor 
aflate în administrarea contribuabililor sunt considerate cheltuieli cu deductibilitate limitată de 
natura celor sociale și intră sub incidența limitei de 5% aplicată asupra valorii cheltuielilor cu 
salariile personalului. 

 
 Impozit pe venit 
 

 În cadrul articolului 76 alineatul (4), litera a), se modifică plafonul neimpozabil de la 150 de lei la 300 
de lei/persoană în cazul cadourilor în bani și/sau în natură, inclusiv sub formă de tichete cadou, 
oferite salariaților de către angajatori cu ocazii speciale (i.e. Paște, Crăciun, 8 martie, 1 iunie).  
 

 Aplicarea prevederilor articolului 76 alin. (4) lit. x) (aferente sumelor plătite de angajator pentru 
educația timpurie a copiilor angajaților) din Codul fiscal se suspendă, începând cu data de 1 ianuarie 
2022 și până la data de 31 decembrie 2022. 
 

 Se aduc modificări articolului 100 alineatul (1) privind calculul venitului impozabil obținut din pensii. 
Astfel, venitul impozabil din pensii se stabilește prin deducerea din venitul brut a sumei 
neimpozabile lunare de 2.000 de lei și, după caz, a contribuției de asigurări sociale de sănătate. 
 

 Biletele de valoare sub forma tichetelor cadou acordate pe baza evidenței nominale altor categorii 
de beneficiari decât salariații proprii, pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe 
piețe existente sau noi, pentru protocol, pentru reclamă și publicitate, altele decât cele prevăzute 
la art. 76 alin. (3) lit. h) și alin. (4) lit. a) din Codul fiscal, au fost eliminate din categoria veniturilor 
din alte surse. 

 
 Contribuții sociale 
 

 Au fost trecute în categoria veniturilor incluse în baza contribuțiilor sociale obligatorii (atât la nivel 
de angajat cât și angajator) tichetele cadou prevăzute la art. 76 alin. (3) lit. h), acordate de către 
angajator salariaților proprii.  
 

 Se modifică, conform articolului 142 litera b), plafonul neimpozabil de la 150 de lei la 300 de 
lei/persoană în cazul cadourilor în bani și/sau în natură, inclusiv sub forma tichetelor cadou, oferite 
de angajatori cu ocazii speciale (i.e. Paște, Crăciun, 8 martie, 1 iunie).  
 

 Aplicarea prevederilor articolului 142 lit. z) (aferente sumelor plătite de angajator pentru educația 
timpurie a copiilor angajaților) din Codul fiscal se suspendă, începând cu data de 1 ianuarie 2022 și 
până la data de 31 decembrie 2022. 
 

 Se introduc noi categorii de contribuabili/plătitori de venit la sistemul de asigurări sociale de 
sănătate, după cum urmează: 

o Casa Națională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii, precum și casele 
sectoriale de pensii, pentru persoanele fizice care realizează venituri din pensii; 

o entitățile care plătesc venturi din pensii, altele decât cele prevăzute mai sus. 
 

 Se elimină exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele 
fizice care au calitatea de pensionari, pentru veniturile din pensii. Astfel, aceștia vor datora 
contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru venituri din pensii, însă doar pentru partea de 
venit lunar care depășește 4.000 lei.   
 

 Se introduce un nou articol, articolul 169^2, conform căruia persoanele fizice care obțin din 
străinătate venituri din pensii pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate 

act:767752%20276489160
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au obligația să depună declarația unică, cu respectarea prevederilor legislației europene aplicabile 
în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la 
care România este parte. 

 
 TVA 

 

 Se va aplica, de la 1 ianuarie 2022, cota redusă de TVA de 5% pentru livrarea de locuințe care au o 
suprafață utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodărești, a căror valoare, inclusiv a 
terenului pe care sunt construite, nu depășește suma de 450.000 lei (exclusiv TVA), achiziționate de 
persoane fizice - prevedere ce a fost prorogată în decembrie anul trecut până la data de 1 ianuarie 
2022. 
 

 În plus, se va aplica, de la 1 ianuarie 2022, cota redusă de TVA de 5% pentru livrarea de locuințe care 
au o suprafață utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodărești, a căror valoare, inclusiv a 
terenului pe care sunt construite, depășește suma de 450.000 lei, dar nu depășește suma de 700.000 
lei (exclusiv TVA), achiziționate de persoane fizice în mod individual sau în comun cu altă persoană 
fizică / alte persoane fizice. Aplicarea cotei reduse este limitată la o singură locuință per persoană 
fizică. 

 

 Verificarea îndeplinirii condiției referitoare la achiziționarea unei singure locuințe a cărei valoare 
depășește suma de 450.000 lei, dar nu depășește suma de 700.000 lei (exclusiv TVA) se va efectua 
prin înscrierea și consultarea de către notarii publici a contractelor încheiate în “Registrul achizițiilor 
de locuințe cu cota redusă de TVA de 5%”, ce va fi instituit în acest sens. Până la data la care registrul 
devine operațional, cota redusă se va aplica pe baza declarației pe propria răspundere a 
cumpărătorului autentificată de un notar. 

 

 Se va aplica, începând cu livrările efectuate de la 1 ianuarie 2022, cota redusă de TVA de 5% pentru 
livrarea de energie termică în sezonul rece (perioada cuprinsă între data de 1 noiembrie a anului 
curent și 31 martie a anului următor) destinată populației, spitalelor publice și private, unităților de 
învățământ publice și private, organizaților neguvernamentale, unităților de cult, furnizorilor publici 
și privați de servicii sociale, astfel cum sunt definite și reglementate de legile aferente în vigoare. 

 

 Se introduce, de la 1 iulie 2022, obligația emiterii facturilor electronice prin sistemul RO e-factura de 
către furnizorii care comercializează în relația B2B produse cu risc fiscal ridicat, indiferent dacă 
destinatarii sunt sau nu înregistrați în Registrul RO e-factura. Pentru livrările efectuate în perioada 
1 aprilie – 30 iunie 2022, transmiterea facturilor emise în Registrul RO e-factura este opțională.  
Prin produs cu risc fiscal ridicat se înțelege produsul la a cărui comercializare există risc ridicat de 
fraudă și evaziune fiscală. Lista produselor se va stabili prin ordin de către ANAF, care trebuie să 
justifice încadrarea în această categorie. 

 
Sistemul RO e-Transport de monitorizare a transporturilor naționale de bunuri 
 

 Se va implementa de către Ministerul Finanțelor, prin ANAF, sistemul național privind 
monitorizarea transporturilor de bunuri pe teritoriul național, denumit RO e-Transport. Procedura 
de aplicare se va stabili ulterior prin ordin al Ministerului Finanțelor. 
 

Modificări aduse unor active normative specifice domeniului energetic 
 

 Termenul limită până la care se aplică impozitul prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 5/2013 
privind impozitarea activităților cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice și al 
gazului natural se prorogă până la data de 31 decembrie 2025. 
 

 Termenul limită până la care se aplică impozitul prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 6/2013 
privind impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale, se prorogă până la 
data de 31 decembrie 2025. 

 

 Sunt aduse clarificări asupra modului în care se declară și se plătește impozitul de 80% asupra 
venitului suplimentar obținut de producătorii de energie electrică, rezultat din diferența dintre 
prețul mediu lunar de vânzare al energiei electrice și prețul de 450 lei/MWh (impozit reglementat 
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prin Legea 259/2021 pentru sezonul rece 2021/2022, aferent perioadei 1 noiembrie 2021 – 31 
martie 2022): 

 
o declararea impozitului se va face lunar, până la data de 25 a lunii următoare, plata 

realizându-se la bugetul de stat, într-un cont de venituri bugetare distinct; 
o impozitul datorat pentru perioada 1 noiembrie – 31 decembrie 2021 se va declara 

și plăti până pe 25 ianuarie 2022. 
 
Modificări aduse Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare  

 

 Conform articolului 1, alin. (2), biletele de valoare se vor emite exclusiv pe suport electronic. 
 

 Bilete de valoare sub forma tichetelor cadou emise de unitățile autorizate de Ministerul Finanțelor 
Publice vor mai putea fi acordate doar angajaților proprii. Astfel, prin modificările introduse, este 
interzisă acordarea de tichete cadou altor categorii de beneficiari decât cei prevăzuți mai sus. 
 

 Tichetele de masă, tichetele de creșă, tichetele culturale și respectiv tichetele cadou emise pe 
suport hârtie, potrivit Legii nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările și 
completările ulterioare, până la data de 31 ianuarie 2022, sunt și rămân valabile până la expirarea 
datei de valabilitate înscrise pe acestea. 
 

 Începând cu data de 1 februarie 2022, autorizațiile de funcționare ca unități emitente de bilete de 
valoare pe suport hârtie, acordate de Ministerul Finanțelor potrivit legii, își pierd valabilitatea. 

 

Modificări aduse unor acte normative privind amnistia fiscală 
 

 Termenul prevăzut de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 69/2020 privind depunerea cererii de 
anulare a accesoriilor se prorogă până la data de 30 iunie 2022. 
 

 Termenul prevăzut de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 19/2021 privind depunerea cererii de 
anulare a accesoriilor se prorogă până la data de 30 iunie 2022. 

 

 Termenul prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 11/2021 privind depunerea cererii de anulare a 
accesoriilor se prorogă până la data de 30 iunie 2022. 

 
Modificări aduse Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale  

 

 Începând cu data de 1 martie 2022, reținerea și neplata, încasarea și neplata, în cel mult 60 de zile 
de la termenul de scadență prevăzut de lege, a impozitelor și/sau contribuțiilor prevăzute în anexa 
atașată OUG 130/2021 (cum ar fi impozitul pe dividende, impozitul pe veniturile din salarii etc.) 
reprezintă infracțiune și se sancționează cu închisoare de la 1 an la 5 ani sau cu amendă.  
 

 Dacă în cursul urmăririi penale sau al judecății prejudiciul cauzat este acoperit integral, iar valoarea 
acestuia nu depășește 100.000 de euro, în echivalentul monedei naționale, se poate aplica 
pedeapsa cu amendă. Dacă prejudiciul cauzat și recuperat în aceleași condiții este de până la 
50.000 de euro, în echivalentul monedei naționale, se aplică pedeapsa cu amenda. Mai mult, în 
cazul în care prejudiciul produs nu depășește valoarea de 100.000 de euro, în echivalentul monedei 
naționale, iar în cursul urmăririi penale sau în cursul judecății până la pronunțarea unei hotărâri 
judecătorești definitive, acesta, majorat cu 20% din baza de calcul, la care se adaugă dobânzile și 
penalitățile, este acoperit integral, fapta nu se pedepsește. 

 
Modificări aduse Legii 53/2003 – Codul muncii 
 

 Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată poate fi aplicat pentru un salariat pentru o 
perioadă de maximum 24 de luni de la momentul încheierii contractului individual de muncă. După 
expirarea perioadei respective, timp în care salariatul va fi calificat sau nu, acesta va fi încadrat cu 
un salariu de bază superior salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată. 

 Prevederile de mai sus se aplică și pentru salariatul încadrat cu salariul de bază minim brut pe țară 
garantat în plată, care are deja încheiat un contract individual de muncă cu o durată de peste 24 
de luni. 
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II. Amendamente aduse Legii 301/2021 
 
Regimul de consolidare fiscală în scopul impozitului pe profit 
 

 Sunt aduse mai multe clarificări asupra modalității de stabilire a impozitului la nivelul grupului 
fiscal în domeniul impozitului pe profit, cum ar fi: 

 
o cum se calculează scutirea de impozit pentru profitului reinvestit, care este partea 

alocată fiecărui membru și cum se va constitui rezerva din facilitatea fiscală aferentă; 
o cum se determină scutirile de impozit în baza OUG 153/2020 pentru stimularea creșterii 

capitalurilor proprii. 
 

Calcularea venitului din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal  
 
La articolul 111, alin. (4) și (5), se aduc modificări cu privire la stabilirea pentru impozitare a valorilor 
minime pentru veniturile din transferul proprietăților imobiliare. Conform noilor modificări, în cazul în 
care valoarea declarată în actul prin care se transferă dreptul de proprietate este inferioară valorii 
minime stabilite prin studiu de piață realizat de camerele notariale publice, împreună cu experți 
evaluatori autorizați în condițiile legii, impozitul se calculează la nivelul valorii stabilite prin studiul de 
piață, nu la nivelul valorii declarate. 
 
 
Pentru mai multe detalii, vă rugăm să ne contactați. 
 
 
 
                      

                                                      
                                                      

  
Alexandra Smedoiu 
Partener 
Deloitte Tax  
asmedoiu@deloittece.com 

Anca-Elena Ghizdavu 
Senior Manager 
Deloitte Tax  
aghizdavu@deloitte.com   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:asmedoiu@deloittece.com


Tax & Legal Alert 

06 

 

  
 

Raluca Bontaș 
Partener 
Deloitte Tax  
rbontas@deloittece.com 
 

 

 
 
Raluca Baldea                   
Partener 
Deloitte Tax  
rbaldea@deloittece.com 
 
 

Adrian Stoian 
Senior Manager 
Deloitte Tax  
fstoian@deloittece.com 
 
 

 
 
Elena Rosculet 
Manager 
Deloitte Tax  
erosculet@deloittece.com 
 

 
 
Luiza Ionescu-Donoiu 
Senior Managing Associate 
Reff & Asociații SCA 
lionescudonoiu@reff-associates.ro 
 

 
 
Anca-Gabriela Ilie 
Senior Manager 
Reff & Asociații  
ailie@reff-associates.ro 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rbontas@deloittece.com
mailto:rbaldea@deloittece.com
mailto:fstoian@deloittece.com
mailto:erosculet@deloittece.com
mailto:ailie@reff-associates.ro


Tax & Legal Alert 

07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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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