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Agenția Națională de Administrare Fiscală

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Satu Mare

Serviciul Asistență pentru Contribuabili

INFORMARE
privind modificări aduse Codului fiscal în luna decembrie 2021

 Legea nr. 286 din 08 decembrie 2021
În Monitorul Oficial nr. 1168 din 09 decembrie 2021 a fost publicată Legea nr. 286 din 08

decembrie 2021 pentru completarea alin. (3) al art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Legea prevede scăderea cotei de TVA pentru livrarea de lemne de foc către persoanele fizice de la
19% la 5%!

Potrivit noului act normativ, la art. 291, alin. (3), după litera l) din Codul fiscal, se introduce o
nouă literă m) cu următorul cuprins:

„m) livrarea de lemn de foc către persoanele fizice, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri,
ramuri sau sub forme similare, care se încadrează la codurile NC 4401 11 00 și 4401 12 00”.

Atenție!
Art. II din această lege prevede că ”prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr.

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, prezenta lege intră în
vigoare la data de 1 decembrie 2021.”

 Legea nr. 287 din 08 decembrie 2021
În Monitorul Oficial nr. 1168 din 09 decembrie 2021 a fost publicată Legea nr. 286 din 08

decembrie 2021 pentru completarea alin. (3) al art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Legea prevede scăderea cotei de TVA pentru livrarea de lemne de foc către persoanele juridice
sau alte entități de la 19% la 5%!

Potrivit noului act normativ, la art. 291, alin. (3), după litera l) din Codul fiscal, se introduce o
nouă literă n) cu următorul cuprins:

„n) livrările de lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme
similare, care se încadrează la codurile NC 4401 11 00 și 4401 12 00, realizate către persoane
juridice sau alte entități, indiferent de forma juridică de organizare a acestora, inclusiv școli, spitale,
dispensare medicale și unități de asistență socială.ˮ

Atenție!
Art. II. din această lege prevede că ”prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr.

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, prezenta lege intră în
vigoare la data de 1 decembrie 2021.”



Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
Page 2/3

 Legea nr. 291 din 10 decembrie 2021
În Monitorul Oficial nr. 1172 din 10 decembrie 2021 a fost publicată Legea nr. 291 din 10 decembrie
2021 pentru modificarea art. 291 alin. (3) alin. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Legea prevede modificarea textului de la art.291 alin.(3) lit.a) din Codul fiscal. Astfel cota redusă
de TVA de 5% se aplică și pentru:

„a) livrarea de manuale școlare, cărți, ziare și reviste, pe suport fizic și/sau pe cale
electronică, cu excepția celor care au, în totalitate sau în mod predominant, un conținut video sau
un conținut muzical audio și a celor destinate exclusiv sau în principal publicității;ˮ

(Vechiul text al art. 291 alin. (3) alin. a) din Codul fiscal era: ”livrarea de „manuale școlare, cărți,
ziare și reviste, cu excepția celor destinate exclusiv sau în principal publicității”.)

Atenție!
Art. II. din această lege prevede că ”prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr.

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, prezenta lege intră în vigoare
la data de 1 ianuarie 2022.”

 Legea nr.301 din 16 decembrie 2021
În Monitorul oficial nr. 1195 17 decembrie 2021 a fost publicată Legea nr. 301 din 16 decembrie 2021
privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal

Noul act normativ aduce modificări Codului fiscal prin completarea prevederilor
referitoare la calcularea impozitului la nivelul grupului fiscal:

 Se introduc noi reguli privind calcularea rezultatului fiscal consolidat în domeniul
impozitului pe profit:

- Membrul grupului fiscal calculează, trimestrial/anual, impozitul pe profit numai în
scopul determinării sumelor prevăzute la alin. (4) și art. 45 alin. (10) care se comunică
persoanei juridice responsabile. Acest impozit nu se datorează de membrul grupului și nu se
transmite persoanei juridice responsabile.

(art. 42^5 alin. (4^1) din Codul fiscal)

- Pentru aplicarea scutirii de impozit a profitului reinvestit în condițiile prevederilor art.
22 alin. (5) din Codul fiscal, la nivelul persoanei juridice responsabile și al membrilor grupului
fiscal se au în vedere și următoarele reguli:

a) persoana juridică responsabilă care efectuează scăderea sumei aferente impozitului
pe profit scutit din impozitul pe profit datorat de grupul fiscal comunică fiecărui membru care a
transmis astfel de sume partea ce îi revine acestuia din suma scăzută la nivelul grupului fiscal;

b) partea care se comunică fiecărui membru, potrivit lit. a), se determină înmulțind suma
scăzută la nivelul grupului fiscal cu raportul dintre sumele transmise de fiecare membru și
totalul sumelor primite de persoana responsabilă de la membrii grupului fiscal;

c) suma care se repartizează de către membrul grupului fiscal pentru constituirea
rezervei, potrivit art. 22 alin. (5), este cea comunicată de persoana juridică responsabilă,
potrivit lit. a).

(art. 42^5 alin. (4^2) din Codul fiscal)
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 Se introduce o nouă regulă specifică în cuprinsul art.45 din Codul fiscal, și anume:

- Pentru determinarea impozitului pe profit datorat de grupul fiscal, potrivit cap. IV1
„Reguli privind consolidarea fiscală în domeniul impozitului pe profit” din titlul II, pe perioada
aplicării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 153/2020, fiecare membru al
grupului fiscal determină și comunică persoanei juridice responsabile suma reprezentând
impozitul pe profit redus, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 153/2020, în funcție
de situația individuală.

(art. 45 alin. (10) din Codul fiscal)

 Articolul 111, alineatele (4) și (5) din Codul fiscal se modifică și vor avea următorul
cuprins:

- Impozitul prevăzut la alin. (1) și (3) se calculează la valoarea declarată de părți în
actul prin care se transferă dreptul de proprietate sau dezmembrămintele sale. În cazul în care
valoarea declarată este inferioară valorii minime stabilite prin studiul de piață realizat de către
camerele notarilor publici cu experți evaluatori autorizați în condițiile legii, impozitul se
calculează la nivelul valorii stabilite prin studiul de piață.

(art. 111 alin. (4) din Codul fiscal)

- Camerele notarilor publici actualizează cel puțin o dată pe an studiile de piață întocmite
de experți evaluatori autorizați în condițiile legii, care trebuie să conțină informații privind
valorile minime consemnate pe piața imobiliară specifică în anul precedent, și le comunică
direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice din cadrul A.N.A.F.

(art. 111 alin. (5) din Codul fiscal)

Menționăm că, prin Legea nr. 301/2021 se aduc modificări și prevederilor TITLUL IX -
Impozite și taxe locale.

Şef administraţie,

Ioan ŞIPOŞ Şef serviciu,
Angela Adriana MARINESCU

Întocmit,
Temian Mihaela
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