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MINISTERUL FINANȚELOR

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 principalele modificări fiscale introduse prin

Legea nr.370 din 20.12.2022 privind aprobarea OG nr.16/2022

În Monitorul Oficial nr. 1228 din 20 decembrie 2022 a fost publicată
Legea nr. 370 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16 din 15 iulie 2022
pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
abrogarea unor acte normative și alte măsuri financiar-fiscale.

Redăm principalele modificări și completări introduse prin acest act
normativ:

 Referitor la deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare
-se modifică alin(3) al art. 20din Codul fiscal și va avea următorul cuprins:
”(3) Activitățile de cercetare-dezvoltare eligibile pentru acordarea deducerii

suplimentare la determinarea rezultatului fiscal trebuie să fie din categoriile activităților
de cercetare aplicativă și/sau de dezvoltare experimentală, relevante pentru activitatea
desfășurată de către contribuabili.” (termenul anterior
era ”dezvoltare tehnologică”)

 Referitor la TITLUL III-Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor
 Plafonul de 1.000.000 euro rămâne încă valabil. Plafonul de 500.000 euro se va aplica

doar începând cu veniturile aferente anului 2023
Această prevdere rezultă din pct. 19 al legii :

”19. La articolul IX, literele e) și i) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„e) prevederile pct. 4, 30, 43, 48, 49, 51—53, 71, 73—75, 81, 83—86 se aplică

începând cu veniturile aferente anului 2023;
 Activitățile de consultanță fiscală vor putea aplica de regimul de impunere pe

veniturile microîntreprinderilor
Text lege:
La articolul I punctul 5, litera f) a alineatului (1) al articolului 47 se modifică și va avea

următorul cuprins:
„f) a realizat venituri, altele decât cele din consultanță și/sau management, cu excepția

veniturilor din consultanță fiscală, corespunzătoare codului CAEN: 6920 — «Activități de
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contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal», în proporție de peste 80%
din veniturile totale;”.

 În cazul celor din HORECA, care obțin în cursul anului venituri și din alte
activități în afara celor corespunzătoare acestor coduri CAEN, pentru veniturile
din alte activități aplică sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit
prevăzut de titlul II „Impozitul pe profit”,dacă îndeplinesc oricare dintre
condițiile care îi împliedică să fie microîntreprinderi (consultanță peste
20%,veniturile din alte activități au depășit echivalentul în lei a 500.000 euro,
desfășoară activitățile de la art. 47 alin. (3) lit. f)—i))
Text lege:
La articolul I, după punctul 8 se introduce un nou punct,pct. 8^1, cu următorul cuprins:
„8^1. La articolul 47, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alin. (5) și (6),

cu următorul cuprins:
«(5) În situația în care persoanele juridice române care desfășoară activități

corespunzătoare codurilor CAEN: 5510 —„Hoteluri și alte facilități de cazare similare”,
5520 — „Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată”, 5530 —
„Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere”, 5590 — „Alte servicii de cazare”, 5610 —
„Restaurante”, 5621 — „Activități de alimentație (catering) pentru evenimente”, 5629 —
„Alte servicii de alimentație n.c.a.”, 5630 — „Baruri și alte activități de servire a
băuturilor” obțin în cursul anului venituri și din alte activități în afara celor
corespunzătoare acestor coduri CAEN, pentru veniturile din alte activități aplică sistemul
de declarare și plată a impozitului pe profit prevăzut de titlul II „Impozitul pe profit”,dacă
îndeplinesc oricare dintre următoarele condiții:

a) realizează venituri din consultanță și/sau management în proporție de peste 20%
inclusiv din veniturile totale;

b) desfășoară activitățile de la art. 47 alin. (3) lit. f)—i);
c) veniturile din alte activități au depășit echivalentul în lei a 500.000 euro. Cursul de

schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea
exercițiului financiar precedent celui în care s-au înregistrat veniturile.
Acestea datorează impozit pe profit pentru veniturile din alte activități începând cu
trimestrul în care s-a îndeplinit oricare dintre aceste condiții, pentru întreaga perioadă în
care există contribuabilul.
(6) Limitele fiscale prevăzute la alin. (5) lit. a) și c) se verifică pe baza veniturilor
înregistrate cumulat de la începutul anului fiscal, iar calculul și plata impozitului pe profit
de către persoanele juridice române care se încadrează în prevederile alin. (5) lit. a)—c)
se efectuează luând în considerare veniturile și cheltuielile realizate începând cu
trimestrul în care s-a îndeplinit oricare dintre aceste condiții»”.

 Referitor la facilitățile în construcții
Se modifică modul de calcul al cifrei de afaceri pentru aplicarea facilităților în sectorul
contrucții, astfel:

- cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcții cuprinde numai
veniturile din activitatea de construcții desfășurată pe teritoriul României,

- cifra de afaceri totală cuprinde veniturile din întreaga activitate desfășurată pe
teritoriul României.
Text lege:
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La articolul I punctul 25, litera b1) a punctului 5 al articolului 60 se modifică și va
avea următorul cuprins:

„b1) pentru determinarea ponderii cifrei de afaceri realizate efectiv din activitatea de
construcții în cifra de afaceri totală, indicatorul cifra de afaceri realizată efectiv din
activitatea de construcții cuprinde numai veniturile din activitatea de
construcțiidesfășurată pe teritoriul României, iar indicatorul cifra de afaceri totală
cuprinde veniturile din întreaga activitate desfășurată pe teritoriul României. Prin
activitatea desfășurată pe teritoriul României se înțelege activitatea desfășurată efectiv în
România în scopul realizării de produse și prestări de servicii;”.

 Referitor la impozitarea dividendelor
Se aduc clarificări în sensul că dividendele distribuite în baza situațiilor financiare

interimare întocmite în cursul anului 2022 se impun cu cota de 5%, fără a se mai face
recalculare după regularizarea acestora.
Text lege:
17. După articolul VI se introduce un nou articol, art. VI1,cu următorul cuprins:
„Art. VI1. — În cazul dividendelor distribuite în baza situațiilor financiare interimare

întocmite în cursul anului 2022, cota de impozit pe dividende este de 5%, fără
recalcularea impozitului pe dividendele respective, după regularizarea acestora pe baza
situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2022, aprobate potrivit legii.”

 Referitor la obligația dotării cu terminal POS și/sau alte soluții moderne de acceptare
a plăților electronice
S-a stabilit această obligație în cazul persoanelor juridice care, în cursul unui an, au

încasări în numerar de peste 50.000 lei. Obligația se naște începând cu trimestrul
următor celui în care încasările în numerar din cursul anului respectiv au depășit pragul de
50.000 lei.
Text lege:
18. Articolul VII se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. VII. — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea

sistemelor moderne de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942
din
23 decembrie 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 250/2003, cu
modificările și completările ulterioare,se modifică după cum urmează:

«1. La articolul 1, alineatele (3), (31) și (32) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„(3) Persoanele juridice care desfășoară activități de comerț cu amănuntul și cu ridicata,

așa cum acestea sunt definite de Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind
comercializarea
produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
precum și cele care desfășoară activități de prestări de servicii, care realizează în cursul
unui an încasări în numerar cu o valoare mai mare de 50.000 lei, au obligația să accepte
ca mijloc de plată cardurile de debit, de credit sau preplătite, prin intermediul unui
terminal POS și/sau al altor soluții moderne de acceptare, inclusiv aplicații ce facilitează
acceptarea plăților electronice. Prin activitatea de prestări de servicii, în sensul prezentului
alineat, se înțelege operațiunea definită la art. 271 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
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(3^1) Obligația de acceptare de către persoanele juridice prevăzute la alin. (3) a
cardurilor de debit, de credit sau preplătite, prin intermediul unui terminal POS și/sau al
altor soluții moderne de acceptare, se naște începând cu trimestrul următor celui în care
încasările în numerar din cursul anului respectiv au depășit pragul de 50.000 lei.

(3^2) În cazul în care, timp de 2 ani consecutivi, pragul menționat la alin. (3) nu a fost
depășit, entitățile desemnate la alin. (3) nu mai au obligația de acceptare a cardurilor de
debit,
de credit sau preplătite, prin intermediul unui terminal POS și/sau al altor soluții moderne
de acceptare, dar pot opta pentru continuarea acceptării acestor instrumente de plată.”

Şef administraţie,
Ioan ŞIPOŞ Şef serviciu,

Angela Adriana MARINESCU

Material elaborat la data de 19 decembrie 2022


