23 decembrie 2021

Sumar:
1. Ordonanţa de urgenţă nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare,
prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea
unor acte normative

O nouă serie de modificări fiscale
În Monitorul Oficial nr. 1202/18.12.2021 a fost publicată Ordonanța de urgență nr.
130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi
pentru modificarea şi completarea unor acte normative („OUG 130/2021”), în vigoare
începând cu data de 18 decembrie 2021.
Extinderea perioadei de aplicare a amnistiei fiscale
•

Se prelungește termenul de depunere a cererii de anulare a obligațiilor
accesorii aferente obligațiilor bugetare principale restante la 31 martie 2020
până la 30 iunie 2022 inclusiv.

•

Mai mult, obligațiile accesorii aferente obligațiilor bugetare principale cu
scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv și individualizate în decizii
de impunere emise ca urmare a unei inspecții fiscale sau verificării situației
fiscale personale începute până la data de 30 iunie 2022, indiferent de
momentul la care inspecția fiscală se finalizează pot fi anulate în baza cererii
de anulare a accesoriilor sub rezerva îndeplinirii unor condiții privind stingerea
obligațiilor fiscale principale în termen. În aceste situații, cererea de anulare
a obligațiilor accesorii se depune până la data de 30 iunie 2022, respectiv în
termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere dacă termenul de
90 de zile se împlinește după 30 iunie 2022.

Impozit pe venit și contribuții sociale
•

Se majorează plafonul până la care cadourile în bani și în natură, inclusiv
tichetele cadou, sunt scutite de impozit pe venit și contribuții de asigurări
sociale obligatorii, de la 150 de lei la 300 de lei. Această măsură se va aplica
începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2022.
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•

Mai mult decât atât, din perspectiva tichetelor cadou, conform OUG 130/2021,
acestea vor putea fi acordate doar angajaților proprii, fiind interzisă acordarea
de tichete cadou altor beneficiari (spre exemplu, angajații partenerilor/altor
terți). În acest context, OUG 130/2021 abrogă prevederea din Codul fiscal care
permitea încadrarea tichetelor cadou acordate terților în categoria ”Venituri
din alte surse”.

•

În ceea ce privește veniturile din pensii, OUG 130/2021 introduce o serie de
modificări. Astfel, actul normativ prevede că venitul impozabil lunar din pensii
se stabilește prin deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare
de 2.000 lei şi, după caz, a contribuției de asigurări sociale de sănătate
datorată. În același timp, OUG 130/2021 prevede că pentru partea care
depășește plafonul de 4.000 lei lunar, se vor datora contribuții de asigurări
sociale de sănătate, începând cu veniturile obținute de la data de 1 ianuarie
2022. Mai mult, este introdusă obligativitatea depunerii Declarației unice de
către persoanele fizice care obțin venituri din pensii din străinătate pentru care
se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate, cu respectarea
legislației europene specifice. Declarația unică se depune pentru veniturile
obținute începând cu anul 2022, primul termen de raportare fiind în 2023.

Educația timpurie
•

Conform OUG 130/2021, facilitățile cu educația timpurie se suspendă de la 1
ianuarie 2022 până la data de 31 decembrie 2022 inclusiv. Pe perioada
suspendării, cheltuielile pentru funcționarea creşelor şi grădiniţelor sunt
considerate cheltuieli cu deductibilitate limitată, intrând sub incidența cotei
de 5% aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului.

Cotă redusă de TVA pentru locuințe
•

Din 01.01.2022, se va aplica cota redusă de 5% TVA și la locuințele cu valoare
între 450.000 lei și 700.000 lei, dar numai o singură dată.

•

Conform modificărilor prevăzute în OUG nr. 130/2021, cota de TVA de 5% va fi
aplicabilă livrării de locuințe cu suprafața de maximum 120 mp a căror valoare
poate depăși suma de 450.000 lei, dar nu și pragul maxim de 700.000 lei,
exclusiv TVA.

•

Posibilitatea aplicării cotei reduse de TVA de 5% pentru livrarea de locuințe ce
se încadrează ca valoare între sumele menționate mai sus va putea fi realizată
o singură dată.

•

De asemenea, menționăm faptul că aceeași cotă redusă de TVA de 5%, va
continua să se aplice ca și până acum (fără limită de achiziții) locuințelor cu
valori de până la 450.000 de lei.

•

Pentru a putea ține o evidență a livrărilor de locuințe efectuate în condițiile de
mai sus, va fi înființat un registru special, unde informațiile către autorități vor
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fi furnizate de notari. Registrul ar trebui să fie instituit în termen de 10 zile de
la data de 18.12.2021, când OUG nr. 130/2021 a fost publicată.
•

Până la publicarea registrului menționat anterior, livrarea unei locuințe cu
valoarea cuprinsă între 450.000 lei – 700.000 lei, cu cota de TVA de 5%, va fi
realizată pe baza declaraţiei pe propria răspundere a cumpărătorului,
autentificată de un notar, din care să rezulte că este îndeplinită condiţia
referitoare la achiziţia unei singure locuinţe cu cota redusă de TVA de 5%.

Cotă redusă de TVA pentru energia termică
•

Din 01.01.2022 se va aplica cota redusă de TVA de 5% pentru livrările de energie
termică realizate exclusiv în sezonul rece atât către populație, cât și către alte
categorii de beneficiari.

•

Prin modificările aduse Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal de OUG
130/2021, cota redusa de TVA de 5% va fi aplicabilă livrării de energie termică
în sezonul rece către populație, spitale publice și private, unități de învățământ
publice și private, organizații neguvernamentale, unități de cult și furnizori de
servicii sociale publici și privați.

•

Este precizat de asemenea faptul că prin „sezon rece” se înțelege perioada de
5 luni cuprinsă între data de 1 noiembrie a anului curent și 31 martie a anului
următor.

Facturarea electronică
•

Din 01.07.2022, facturarea electronică va fi obligatorie în relația B2B, însă doar
pentru produsele cu risc ridicat.

•

Companiile vor putea să folosească platforma e-Factura pe relația B2B în
perioada 01.04.2022 – 30.06.2022, pentru tranzacții ce implică produse
considerate de către ANAF ca având un risc ridicat de fraudă și evaziune fiscală.

•

Ulterior, începând cu 01.07.2022, companiile vor fi obligate să folosească
platforma e-Factura în relația B2B, pentru același tip de produse.

•

Conform mențiunilor din OUG 130/2021, prin Ordin ANAF urmează să fie
stabilite produsele cu risc fiscal ridicat.

•

Ordinul menționat anterior este prevăzut a fi emis în termen de 30 de zile de
la data intrării în vigoare a OUG 130/2021 (respectiv, 18.12.2021).

Alte modificări
•

Începând cu 1 februarie 2022, este introdusă obligativitatea emiterii biletelor
de valoare exclusiv electronic.

•

Conform noii ordonanțe, organul fiscal va monitoriza transporturile de bunuri
pe teritoriul național prin intermediul sistemului naţional privind monitorizarea
transporturilor de bunuri, denumit RO e-Transport. Procedura de aplicare se

3

Buletin Fiscal – 23 decembrie 2021

va stabili prin ordin al ministrului finanţelor în termen de 30 de zile de la data
intrării în vigoare a OUG 130/2021.
•

O altă modificare adusă de OUG 130/2021 vizează clasificarea acțiunii de
reținere și neplată, încasare și neplată a impozitelor și/sau contribuțiilor, în
cel mult 60 de zile de la termenul de scadență, drept infracțiune ce poate fi
pedepsită cu închisoare de la 1 an la 5 ani sau cu amendă. Această măsura se
va aplica începând cu data de 1 martie 2022.
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Editori
Țuca Zbârcea & Asociații Tax S.R.L. este divizia de consultanță fiscală a Țuca Zbârcea
& Asociații, organizată ca o structură societară de sine stătătoare cu o echipă formată
din consultanți fiscali autorizați, având o vastă experiență în domeniu. Serviciile oferite
acoperă: planificarea tranzacțiilor, consultanță fiscală operațională, structuri de
eficientizare (scheme de optimizare fiscală), analize fiscale și audit, audituri ale
autorităților fiscale și soluționarea litigiilor (inclusiv combaterea riscurilor și a
eventualului impact al unor litigii de lungă durată cu autoritățile fiscale), conformare
și reprezentare fiscală, precum și stabilirea prețurilor de transfer.
Experții fiscali din cadrul Țuca Zbârcea & Asociații Tax S.R.L. colaborează îndeaproape
cu avocații firmei cu experiență în gestionarea diverselor problematici de procedură și
contencios fiscal, asistând și reprezentând clienți dintr-o varietate de industrii cu
privire la toate tipurile de taxe, obligații fiscale, facilități fiscale ori contribuții de orice
natură la bugetele de stat.
Țuca Zbârcea & Asociații și Țuca Zbârcea & Asociații Tax S.R.L. colaborează cu
Andersen în România.
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Acest material informativ are numai un caracter orientativ. Scopul său nu este de a oferi consultanţă fiscală cu caracter definitiv, care se va
solicita conform fiecărei probleme în parte. Pentru detalii şi clarificări privind oricare dintre subiectele tratate în Buletinul Fiscal, vă rugăm să
contactaţi consultantul sus-menţionat.
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