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NOUTĂȚI LEGISLATIVE – MODIFICĂRI COD FISCAL 

 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Galați vă aduce la cunoștință faptul că 
în Monitorul Oficial, Partea I nr. 716/15.07.2022 a fost publicată O.G. nr. 16/2022 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
abrogarea unor acte normative şi alte măsuri financiar-fiscale. Principalele 
modificări fiscale:  
 
 ÎN DOMENIUL IMPOZITULUI PE PROFIT:      

          
 A fost extinsă facilitatea privind scutirea de impozit a profitului reinvestit 

și pentru investițiile în active utilizate în activitatea de producţie şi procesare, 
activele reprezentând retehnologizare; (art. 22 alin. (1) și alin. (4) din Codul 
fiscal) - aplicabilitate de la 01.01.2023 

Prevederile alin. (4) ale art. 22 din Codul fiscal stabilesc reguli de aplicare a 
facilității privind scutirea de impozit a profitului reinvestit pentru situațiile în care 
microîntreprinderile devin plătitoare de impozit pe profit în cursul anului, în 
cazurile prevăzute la art. 52 din Codul fiscal.  

 

 S-a  majorat cota impozitului pe dividende, de la 5% la 8%, pentru 
dividendele distribuite/plătite între persoane juridice române, precum și pentru 
cele distribuite/plătite nerezidenților. (art. 43 alin. (2) și art. 224 alin. (4) lit. b din 
Codul fiscal) - aplicabilitate pentru dividendele distribuite după data de 1 ianuarie 
2023 
 

 ÎN DOMENIUL IMPOZITULUI PE VENITURILE MICROÎNTREPRINDERILOR: 
                                                                              (aplicabilitate de la 01.01.2023) 

  Au fost modificate condițiile pentru încadrarea în categoria plătitorilor de 
impozit pe veniturile microîntreprinderilor, noile condiții cumulative fiind: 

 

- societatea a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 500.000 
euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil 
la închiderea exerciţiului financiar în care s-au înregistrat veniturile; (anterior 
plafonul era 1.000.000 euro); 
- capitalul social al acesteia este deţinut de persoane, altele decât statul şi unităţile 
administrativ-teritoriale; 
- nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerţului sau 
la instanţele judecătoreşti, potrivit legii; 
- a realizat venituri, altele decât cele din consultanţă şi/sau management, în 
proporţie de peste 80% din veniturile totale (condiție nouă); 
- are cel puţin un salariat, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 48 alin. (3) 
(condiție nouă); 
 

https://lege5.ro/App/Document/gezdenrtgazdq/ordonanta-nr-16-2022-pentru-modificarea-si-completarea-legii-nr-227-2015-privind-codul-fiscal-abrogarea-unor-acte-normative-si-alte-masuri-financiar-fiscale
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- are asociaţi/acţionari care deţin peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de 
participare sau al drepturilor de vot la cel mult trei persoane juridice române 
care se încadrează să aplice sistemul de impunere pe veniturile 
microîntreprinderilor, incluzând şi persoana care verifică îndeplinirea condiţiilor 
(condiție nouă). (art. 47 alin. (1) din Codul fiscal) 
 

  În categoria persoanelor juridice exceptate de la plata impozitului pe 
veniturile microîntreprinderilor au fost adăugate: 

- societățile din domeniul bancar; 
- societățile din domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, 

inclusiv intermediere; 
- societățile din domeniul jocurilor de noroc; 
- societățile care care desfăşoară activităţi de explorare, dezvoltare, 

exploatare a zăcămintelor de petrol şi gaze naturale. (art. 47 alin. (3) din Codul 
fiscal) 
 

 Sistemul de impozit pe veniturile microîntreprinderilor devine opțional 
începând cu data de 01.01.2023; (art. 48 alin. (1) din Codul fiscal) 

   Persoanele juridice române, cu excepţia celor din domeniul HoReCa, pot opta 
să aplice impozitul pe veniturile microîntreprinderilor începând cu anul fiscal 
următor celui în care îndeplinesc condiţiile de microîntreprindere prevăzute la art. 
47 alin. (1) şi dacă nu au mai fost plătitoare de impozit pe veniturile 
microîntreprinderilor ulterior datei de 1 ianuarie 2023.  

  Microîntreprinderile nu pot opta pentru plata impozitului pe profit în cursul 
anului fiscal, opţiunea putând fi exercitată începând cu anul fiscal următor, cu 
excepţiile prevăzute la art. 52 din Codul fiscal (reguli de iesire din sistemul de 
impunere pe veniturile microintreprinderilor în cursul anului). 

   Începând cu data de 1 ianuarie 2023, prin excepție de la prevederile art. 47 
alin. (1) din Codul fiscal, persoanele juridice române care desfăşoară activităţi în 
domeniul HoReCa, pot opta pentru plata impozitului pe veniturile 
microîntreprinderilor, fără să aplice prevederile art. 52 din Codul fiscal. (art. 47 
alin. (2) din Codul fiscal) 

 

 Menținerea cotei de impunere de 1% și eliminarea cotei de 3% (cu 
obligativitatea existenței cel puțin a unui salariat și a respectării tuturor celorlalte 
condiții); (art. 51 alin. (1) din Codul fiscal) 

 Eliminarea opțiunii pentru plata impozitului pe profit în cazul 
microîntreprinderilor care au un capital social subscris de cel puţin 45.000 lei şi au 
cel puţin 2 salariaţi. 

 A fost stabilită ordinea de diminuare a impozitului pe veniturile 
microîntreprinderilor: 1. Sponsorizările; 2. Costul aparatelor de marcat electronice 
fiscale; 3. Reducerea conform OUG 153/2020; (art. 56 alin. (18)- alin. (19) din Codul 
fiscal) 

    Pe perioada aplicării prevederilor O.U.G. nr. 153/2020, declaraţia informativă 
107 se depune până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor. (art. 56 alin. (110) 
din Codul fiscal).  

 

 ÎN DOMENIUL IMPOZITULUI SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI:  
(aplicabilitate de la 01.01.2023) 

 Abrogarea Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, 
începând cu data de 1 ianuarie 2023; (art. VI din O.G. 16/2022) 

 Incepând cu data de 1 ianuarie 2023, contribuabilii care au intrat sub 
incidenţa prevederilor Legii nr. 170/2016, până la data de 31 decembrie 2022,      
pot opta, prin excepţie de la prevederile art. 47 alin. (1) din Codul fiscal, pentru 
plata impozitului pe veniturilor microîntreprinderilor, potrivit titlului III din 

https://lege5.ro/App/Document/geztcmrvgq3a/legea-nr-170-2016-privind-impozitul-specific-unor-activitati?d=2022-07-19
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Codul fiscal, sau pentru plata impozitului pe profit, potrivit titlului II din Codul 
fiscal.  
 

 ÎN DOMENIUL IMPOZITULUI PE VENIT ȘI A CONTRIBUȚIILOR SOCIALE: 
 

 Va fi eliminată scutirea de la plata impozitului pe venit pentru persoanele 
fizice, în cazul veniturilor realizate din salarii ca urmare a desfășurării activității pe 
bază de contract individual de muncă încheiat pe o perioadă de 12 luni, cu persoane 
juridice române care desfășoară activități sezoniere în domeniul hotelurilor, 
restaurantelor, pensiunilor sau barurilor; (aplicabilitate de la 01.01.2023) 

 

  A fost reglementat faptul că scutirea de la plata impozitului pe venit 
pentru sectoarele construcții, agricultură și alimentar se va acorda doar 
salariaților cu contract individual de muncă. (art. 60 partea dispozitivă a pct. 5 și 
7 din Codul fiscal) - aplicabilitate începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 
2023 
 

 Scutirea de la plata impozitului pe venit pentru sectoarele construcții, 
agricultură și alimentar nu se va acorda pentru sumele care depășesc valoarea de 
10.000 lei salariu brut lunar (anterior suma era de 30.000 lei); (art. 60 pct. 5 lit. c 
și pct. 7 lit. c din Codul fiscal) - aplicabilitate începând cu veniturile aferente lunii 
august 2022 
 

   A fost modificat modul de calcul al cifrei de afaceri pentru acordarea 
facilităților în sectorul construcții, agricultură și alimentar, în sensul că la calculul 
cifrei de afaceri se vor avea în vedere doar informații/date din anul curent. (art. 
60 pct. 5 lit. b și 7 lit. b din Codul fiscal) - intră în vigoare în 3 zile de la publicare 
        Pentru determinarea ponderii cifrei de afaceri realizată efectiv din activitatea 
de construcţii în cifra de afaceri totală, indicatorul cifra de afaceri realizată efectiv 
din activitatea de construcţii cuprinde numai veniturile din activitatea desfăşurată 
pe teritoriul României, iar indicatorul cifra de afaceri totală cuprinde atât veniturile 
din activitatea desfăşurată pe teritoriul României, cât şi în afara României. Prin 
activitatea desfăşurată pe teritoriul României se înţelege activitatea desfăşurată 
efectiv în România în scopul realizării de produse şi prestări de servicii.  
 

 Au fost introduse în categoria veniturilor neimpozabile și indemnizaţiile 
pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice, acordate potrivit legii; (art. 
62 lit. c din Codul fiscal) - intră în vigoare în 3 zile de la publicare 

 

 Contribuabilii pentru care venitul net se determină pe bază de norme de 
venit și care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare 
decât echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro (anterior, suma era de 100.000 
euro), începând cu anul fiscal următor au obligația determinării venitului net 
anual în sistem real; (art. 69 alin. (9) din Codul fiscal) - aplicabilitate începând cu 
veniturile anului 2022 

 

  În cazul veniturilor din salarii și asimilate salariilor se introduce un plafon 
lunar de venit neimpozabil și care nu se cuprinde în bazele de calcul ale 
contribuțiilor sociale obligatorii, de cel mult 33% din salariul de bază 
corespunzător locului de muncă ocupat, în condițiile stabilite prin lege, pentru 
următoarele venituri cumulate lunar: (art. 76 alin. 41 și 42, art. 142 lit. aa1, art. 157 
alin. 1 lit. u, art. 2204 alin. 1 lit. n din Codul fiscal) - aplicabilitate începând cu 
veniturile aferente lunii ianuarie 2023 
 a) prestaţiile suplimentare primite de salariaţi în baza clauzei de mobilitate 
potrivit legii, altele decât prestațiile suplimentare primite de lucrătorii mobili 
prevăzuți de H.G. nr. 38/2008 privind organizarea timpului de muncă al persoanelor 
care efectuează activități mobile de transport rutier, cu modificările și completările 
ulterioare,în limita a 2,5 ori nivelul legal stabilit H.G.; 
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 b) contravaloarea hranei în limita valorii maxime, potrivit legii, a unui 
tichet de masă/persoană/zi;  
 c) cazarea și contravaloarea chiriei pentru spațiile de cazare/de locuit 
puse de către angajatori la dispoziția angajaților proprii, în limita unui plafon 
neimpozabil de 20 % din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată 
/lună/persoană, în anumite condiții prevăzute de lege; 
 d) contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de tratament, în limita unui 
plafon anual, pentru fiecare angajat, reprezentând nivelul unui câştig salarial 
mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 
anul în care au fost acordate;  
 e) contribuţiile la un fond de pensii facultative şi cele reprezentând 
contribuţii la scheme de pensii facultative, în limita a 400 euro anual pentru fiecare 
persoană; 
 f) primele de asigurare voluntară de sănătate, precum şi serviciile medicale 
furnizate sub formă de abonament, astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească 
echivalentul în lei al sumei de 400 euro, pentru fiecare persoană; 
 g) sumele acordate angajaţilor care desfăşoară activităţi în regim de 
telemuncă, în limita unui plafon lunar de 400 lei corespunzător numărului de zile 
din luna în care persoana fizică desfăşoară activitate în regim de telemuncă.  
 

 S-a majorat plafonul venitului salarial brut pentru care se acordă 
deducerea personală de bază. Deducerea personală de bază se acordă pentru 
venitul lunar brut de pana la 2000 lei peste nivelul salariului de baza minim brut 
pe țară, în vigoare în luna de realizare a venitului. (Cuantumul venitului majorat,  
pentru care de acordă deduceri este în prezent de 4550 lei, față de 3000 lei cât era 
anterior); (art. 77 alin. 1-9 din Codul fiscal) - aplicabilitate începând cu veniturile 
aferente lunii ianuarie 2023 

 

   S-au introdus deduceri suplimentare: 
- 15% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru persoanele 
fizice cu vârsta de până la 26 de ani care realizează venituri din salarii al căror 
nivel este de până la 2.000 de lei peste nivelul salariului de bază minim brut; 
- 100 de lei lunar pentru fiecare copil cu vârsta de până la 18 ani, dacă acesta 
este înscris într-o unitate de învăţământ. (art. 77 alin. 10-13 din Codul fiscal) - 
aplicabilitate începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2023 
 

 În cazul veniturilor din cedarea folosinței bunurilor, altele decât veniturile 
din arendă și din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe 
proprietate personală, venitul brut reprezintă venit impozabil (anterior din venitul 
brut se scădea o cotă forfetară de 40%); (art. 84 alin. 3 din Codul fiscal) - 
aplicabilitate începând cu veniturile aferente anului 2023 

 

 A fost modificată cota de impozit în cazul veniturilor din dividende 
realizate de persoanele fizice de la 5% la 8%. Măsura se aplică veniturilor din 
dividende distribuite după data de 1 ianuarie 2023; (art. 97 alin. 7 din Codul fiscal)  

 

 Au fost modificate cotele de impunere a veniturilor obținute din jocuri de 
noroc, de la nivelul actual care situează între 1% și 25%, la un nivel cuprins între 
3% și 40%, precum și tranșele de venit brut asupra cărora se aplică aceste cote, de 
la 66.750 lei, la 10.000 lei, respectiv de la 445.000 lei, la 66.750 lei.  

Măsura se aplică veniturilor plătite începând cu 1 august 2022; (art. 110 alin. 
2 și 22 din Codul fiscal) 

   La transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, 
prin acte juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente 
acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, contribuabilii 
datorează un impozit care se calculează la valoarea tranzacției prin aplicarea 
următoarelor cote: 
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a) 3% pentru construcţiile de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, 
precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, deținute o perioadă de 
până la 3 ani inclusiv; 

b) 1% pentru imobilele descrise la lit. a) deținute o perioadă mai mare de 3 ani. 
(anterior impozitul era de 3% și se aplica după scăderea valorii neimpozabile de 450.000 
lei) - (art. 111 alin. 1 din Codul fiscal) - aplicabilitate de la 01.01.2023.  
 

 Contribuabilii care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din 
patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare şi cele din închirierea în 
scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, au obligaţia 
înregistrării contractului încheiat între părţi, precum şi a modificărilor survenite 
ulterior, în termen de cel mult 30 de zile de la încheierea/producerea modificării 
acestuia, la organul fiscal competent. - (art. 120 alin. 61 din Codul fiscal) – se aplică 
pentru contractele de închiriere încheiate începând cu data de 01.01.2023  

În cazul contractelor de închiriere aflate în derulare la data de 1 ianuarie 
2023, înregistrarea, la organul fiscal competent, a contractului încheiat între părţi 
şi a modificărilor survenite se efectuează în termen de cel mult 90 de zile de la 
data la care a intervenit obligaţia înregistrării acestora. (art. 133 alin. 23 din 
Codul fiscal) - aplicabilitate de la 01.01.2023 

 

 Cota redusă de CAS de 21,25% din sectorul construcțiilor, agricol și 
alimentar se va aplica doar salariaților cu contract individual de muncă; (art. 1381 
alin. 1 și art. 1382 alin. 1 din Codul fiscal) - aplicabilitate începând cu veniturile 
aferente lunii ianuarie 2023. 

 

 A fost introdusă obligația plății contribuției de asigurări sociale (CAS) și a 
contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) la nivelul salariului minim 
brut pe țară garantat în plată, în cazul contractelor individuale de muncă cu 
normă întreagă sau cu timp partial pentru care veniturile realizate sunt sub acest 
nivel. Venitul luat în calcul va fi salariul minim brut pe țară în vigoare în luna pentru 
care se datorează contribuţiile și nu venitul realizat de salariat. 

Măsura nu se aplică în cazul în care angajații realizează în cursul aceleiași luni 
venituri din salarii în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar 
baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puțin egală cu salariul 
minim brut pe țară, precum și în cazul elevilor sau studenților, cu vârsta până la 26 
de ani, aflaţi într-o formă de şcolarizare, ucenicilor, în vârstă de până la 18 ani,  
persoanelor cu dizabilități, unor categorii de pensionari. (art. 146 alin. 56 și 59, art. 
168 alin. 61 din Codul fiscal) - aplicabilitate începând cu veniturile aferente lunii 
august 2022 

 

 A fost modificată baza anuală de calcul al CAS în cazul persoanelor care 
realizează venituri din activităţi independente și/sau venituri din drepturi de 
proprietate intelectuală, din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri, a 
căror valoare cumulată este cel puţin egală cu 12 salarii minime.  

Baza anuală de calcul al contribuţiei de asigurări sociale în cazul veniturilor 
din activităţi independente și/sau din drepturi de proprietate intelectuală o 
reprezintă venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât:  

a) nivelul de 12 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate 
cuprinse între 12 și 24 salarii minime brute pe ţară; 

b) nivelul de 24 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate de 
peste 24 salarii minime brute pe ţară. (art. 148 alin. 1 - 4 din Codul fiscal) - 
aplicabilitate începând cu veniturile aferente anului 2023 

 

 Scutirea de CASS din sectorul construcțiilor, agricol și alimentar se va 
aplica doar salariaților cu contract individual de muncă; (art. 154 alin. 1 lit. r și s 
din Codul fiscal) - aplicabilitate începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2023 
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 A fost modificat plafonul de la care se datorează CASS și baza anuală de 
calcul al CASS în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi 
independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din 
asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit prevederilor titlului II sau 
titlului III, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi 
agricole, silvicultură şi piscicultură, venituri din investiţii și venituri din alte 
surse, din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri, a căror valoare 
anuală cumulată este cel puţin egală cu 6 salarii minime brute pe ţară. (Anterior 
plafonul de la care se datora CASS era de 12 salarii minime brute pe ţară) 

 

Baza anuală de calcul al CASS în cazul persoanelor care realizează venituri din 
cele prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b)-h) o reprezintă:  

a) nivelul a 6 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate 
cuprinse între 6 și 12 salarii minime brute pe ţară;  

b) nivelul de 12 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate 
cuprinse între 12 și 24 salarii minime brute pe ţară;  

c) nivelul de 24 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate de 
peste 24 salarii minime brute pe ţară. (art. 170 din Codul fiscal) - aplicabilitate 
începând cu veniturile aferente anului 2023 

 
 ÎN DOMENIUL TAXEI PE VALOAREA ADĂUGATĂ: (aplicabilitate de la 01.01.2023) 

 

 Începând cu data de 1 ianuarie 2023 vor fi excluse de la aplicarea cotei 
reduse de TVA de 9% (se va aplica cota standard de TVA) băuturile nealcoolice care 
se încadrează la codul NC 2202 10 00 și 2202 99, respectiv băuturile nealcoolice 
care conțin adaos de zahăr sau alți îndulcitori sau aromatizate; (art. 291 alin. 2 
lit. e din Codul fiscal)  

 

 A fost majorată cota redusă de TVA de la 5% la 9% pentru serviciile de 
restaurant și de catering, precum și pentru activitățile de cazare hotelieră, 
începând cu data de 1 ianuarie 2023; (art. 291 alin. 2 lit. j și k din Codul fiscal)  

 

 Stabilirea, începând cu data de 1 ianuarie 2023, a plafonului de 600.000 
lei, exclusiv TVA, pentru livrarea de locuințe ca parte a politicii sociale, către 
persoane fizice, cu cota de TVA de 5%, în condiții legii; (anterior plafonul era de 
450.000, respectiv 700.000 lei) (art. 291 alin. 3 lit. c pct. 3 din Codul fiscal)  

Persoanele fizice care au încheiat acte juridice între vii care au ca obiect 
plata în avans pentru achiziția de locuințe cu cota redusă de TVA de 5%, anterior 
datei de 1 ianuarie 2023, beneficiază de aplicarea cotei reduse de TVA în anul 2023 
în condițiile legale în vigoare la data încheierii acestor acte; (art. III din O.G. 
16/2022)  

 

 Pentru livrările de lemn de foc, cota redusă de TVA de 5% se va aplica 
până la data de 31 decembrie 2029 inclusiv. (art. 291 alin. 34 din Codul fiscal)  

 

 ÎN DOMENIUL ACCIZELOR:                           (aplicabilitate de la 01 august 2022) 
 

  Se instituie un nou calendar privind nivelul accizelor pentru produsele supuse 
regimului accizelor armonizate pentru perioada 01.01.2023 – 31.12.2026; 

  În vederea respectării cerinței prevăzute la art. 10 alin. (2) din Directiva 
2011/64/UE, nivelul accizei totale pentru țigarete va crește, începând cu 1 august 
2022; 

 Ținând cont că potrivit art. 343 alin. (5) din Codul fiscal, acciza specifică 
pentru țigarete se determină pe baza prețului mediu ponderat de vânzare cu 
amănuntul, a procentului legal aferent accizei ad valorem și al accizei totale, 
precum și faptul că începând cu data 1 august 2022 va crește nivelul accizei totale 
pentru țigarete, s-a impus actualizarea nivelului accizei specifice pentru țigarete. 
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 Exceptarea temporară de la actualizarea cu creșterea prețurilor de consum a 
nivelului accizelor pentru benzină cu plumb, benzină fără plumb și motorină, iar în 
situaţia în care, în perioada 1 ianuarie 2023 – 31 decembrie 2023, nivelul accizelor 
pentru aceste produse, este mai mic decât nivelul minim prevăzut de Directiva 
2003/96/CE privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor 
energetice și a electricității, se aplică nivelul minim prevăzut de directivă;   

 

 A fost majorat nivelul accizelor pentru alcool și băuturi alcoolice, începând cu 
1 august 2022.  

 
 ALTE MODIFICĂRI: 
 

A fost modificat art. 1 alin. (3) din O.U.G. nr. 193/2002 privind introducerea 
sistemelor moderne de plată, în sensul reducerii pragului cifrei de afaceri, de la 
50.000 euro la 10.000 euro în echivalent lei, pentru obligația operatorilor 
economici de a accepta ca mijloc de plată cardurile de debit, de credit sau 
preplătite prin intermediul unui terminal POS şi/sau al altor soluţii moderne de 
acceptare, inclusiv aplicaţii ce facilitează acceptarea plăţilor electronice; (art. VII 
din O.G. 16/2022) - aplicabilitate de la 01 ianuarie 2023 

În prezent, persoanele juridice care desfăşoară activităţi de comerţ cu 
amănuntul şi cu ridicata, precum şi cele care desfăşoară activităţi de prestări de 
servicii, care realizează anual o cifră de afaceri mai mare de 50.000 euro în 
echivalent lei, au obligaţia să accepte ca mijloc de plată cardurile de debit, de 
credit sau preplătite, prin intermediul unui terminal POS şi/sau al altor soluţii 
moderne de acceptare, inclusiv aplicaţii ce facilitează acceptarea plăţilor 
electronice. 
 

Conținutul O.G. nr. 16/2022 se poate consulta accesând site-ul www.anaf.ro, 
secțiunea Asistență contribuabili/ Legislație/ Buletin informativ fiscal/ 
Buletin nr. 26 din 20 iulie 2022.  
 
Cu stimă, 
 

Cristian MIRICĂ 

Şef Administraţie 
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