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Prelungiri la termenele limită pentru restructurarea datoriilor și mecanismul de taxare 

inversă 

 

Autoritățile au introdus recent o serie de modificări legislative după cum urmează: 

1. Modificarea Codului Fiscal 

Termenul pentru aplicarea mecanismului de taxare inversă pentru produse precum cereale și plante tehnice, 

certificate de emisii de gaze cu efect de seră, energie electrică, certificate verzi, telefoane mobile, laptopuri, 

gaze naturale etc. a fost extins până la 31 decembrie 2026 inclusiv.  

 

Aceste modificare intră în vigoare la 1 iulie 2022. 

 

Sursă: Ordonanță de urgență nr. 85 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fiscal 

și vamal, în forma sa publicată la data de 17 Iunie 2021 

 

2. Prelungirea facilităților fiscale pentru restructurarea obligațiilor bugetare 

A fost prelungită aria de aplicabilitate al mecanismului de restructurare a obligațiilor bugetare reglementat de 

Ordonanța Guvernului nr. 6/2019. Mai exact, potrivit noilor prevederi, contribuabilii pot solicita acum 

restructurarea obligațiilor bugetare principale restante până la data de 31 decembrie 2021. Anterior, perioada 

de aplicare era restricționată la data de 31 decembrie 2020.  

 

Contribuabilii vor putea notifica autoritățile cu privire la intenția de a beneficia de mecanismul de restructurare 

până  la data de 31 ianuarie 2023. După această dată, orice solicitări de restructurare trebuie depuse 

autorităților până la data de 31 iulie 2023. 

 

Noile prevederi intră în vigoare la 17 iunie 2022. 

  

Sursă: Ordonanță de urgență nr. 85 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fiscal 

și vamal, în forma sa publicată la data de 17 Iunie 2021 

 

3. Majorarea valorii tichetelor de masă 

Valoarea nominală a unui tichet de masă a fost majorată. Potrivit noilor modificări, valoarea acestor tichete nu 

poate depăși suma de 30 RON.  
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Modificarea intră în vigoare începând cu data de 1 iulie 2022. 

 

Prin excepție, angajatorii pot acorda suplimentar în luna iulie 2022 tichete de masă având valoarea 

corespunzătoare diferenței dintre noua valoare stabilită de până la 30 lei/tichet de masă/zi, și valoarea acordată 

în luna iunie 2022 corespunzător zilelor lucrate în această lună. 

 

Sursă: Legea nr. 187 pentru modificarea și completarea Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de 

valoare, în forma sa publicată la data de 22 Iunie 2022 

 

Acest buletin informativ este un serviciu al TPA. 

 

Cu stimă, 

Echipa TPA 

Contact: 

TPA România 

Str. Grigore Cobălcescu, nr. 46, Sect.1, 010196 București 

Tel.: +40 21 310 06-69 

Fax: +40 21 310 06-68 

http://www.tpa-group.ro  

http://www.tpa-group.com  

Dacă doriți să primiți regulat Noutăți fiscale și legislative vă rugăm să vă abonați la newsletter. 
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