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Modificări asupra Codului fiscal și noul cadru legal și instituțional privind licența 
industrială unică 

 

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

 

1. Modificarea Codului Fiscal 

 

Prezentăm în continuare cele mai importante amendamente aduse Codului Fiscal: 

 

Impozitul pe profit  

 

• Aplicarea facilitărilor fiscale în materie de impozit pe profit pentru educația timpurie se suspendă până 

la 31 decembrie 2023 inclusiv.  

• Pe perioada suspendării, cheltuielile pentru funcționarea corespunzătoare a creșelor și grădinițelor 

aflate în administrarea contribuabililor se deduc în limita de 5% aplicabilă cheltuielilor sociale.  

• În situația în care, ulterior depunerii formularului pentru redirecționarea impozitului pe profit pentru 

efectuarea de sponsorizări, valoarea impozitului pe profit datorat pentru acel an se rectifică în sensul 

diminuării acesteia, iar suma dispusă pentru redirecționare este mai mare decât suma care ar fi putut 

fi redirecționată, diferența de impozit pe profit este datorată de către contribuabili către bugetul de stat.  

 

Impozitul pe venitul microîntreprinderilor 

 

• Clarificările privind sumele redirecționate în plus pentru efectuarea de sponsorizări se aplică și în cazul 

impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.  

 

Impozitul pe venit și contribuții sociale 

 

• Amânarea aplicării facilităților fiscale pentru educația timpurie este extinsă și la nivelul impozitului pe 

venit și a contribuțiilor sociale. 

• În cursul anului 2023, suma fixă de 200 lei/lună din venituri din salarii și asimilate salariilor primite de 

către salariații care desfășoară activități în baza contractului individual de muncă, încadrați cu normă 

întreagă, la locul unde se află funcția de bază, reprezintă venituri neimpozabile la calculul impozitului 

pe venit și a contribuțiilor sociale obligatorii, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: 

a. nivelul salariului de bază brut lunar stabilit potrivit contractului individual de muncă, fără a 

include sporuri și alte adaosuri, este egal cu nivelul salariului minim brut pe țară garantat în 

plată stabilit prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna căreia îi sunt aferente veniturile; 

b. venitul brut realizat din salarii si asimilate salariilor, în baza aceluiași contract individual de 

muncă, pentru aceeași lună, nu depășește nivelul de 4.000 lei inclusiv. 

• Condiția prevăzută la litera a. nu se consideră a fi îndeplinită dacă, între 9 decembrie 2022 – 31 

decembrie 2023, salariul de bază brut lunar stabilit potrivit contractului individual de muncă este 

diminuat.  
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• Măsura fiscală se extinde și la nivelul salariaților din sectorul agricol și industria alimentară care nu 

beneficiază de facilitările fiscale disponibile pentru aceste categorii. De asemenea, măsura poate fi 

aplicată și în cazul veniturilor din salarii și asimilate salariilor obținute în baza unui raport de serviciu.  

• Măsura fiscală se aplică pentru veniturile aferente lunilor ianuarie – decembrie 2023.   

 

TVA 

 

• Termenul de suspendare a depunerii notificărilor 392A, 392B și 393 se extinde până la 31 decembrie 

2023.  

• Începând cu 1 ianuarie 2023, măsurile de simplificare a TVA se extind și la nivelul comerciantului 

persoană impozabilă care dobândește calitatea de achizitor unic în cadrul mecanismului de achiziție 

centralizată de energie electrică.  

 

Sursă: Ordonanța de urgență nr. 168/2022 emisă de Guvernul României privind unele măsuri fiscal-bugetare, 

prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, în forma publicată 

la 8 decembrie 2022 

 

2. Case de marcat 

 

• Termenul pentru dotarea automatelor comerciale cu aparate de marcat electronice fiscale se 

prelungește până la 31 decembrie 2023.  

 

Sursă: Ordonanța de urgență nr. 168/2022 emisă de Guvernul României privind unele măsuri fiscal-bugetare, 

prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, în forma publicată 

la 8 decembrie 2022 

 

3. Modificări aduse Ordonanței 16/2022 privind Codul Fiscal 

 

În data de 20 decembrie 2022, autoritățile fiscale au publicat Legea 370/2022 de modificare a  Ordonanței 

Guvernului 16/2022. Versiunea publicată în Monitorul Oficial nu include amendamente în comparație cu 

proiectul de modificare publicat în cursul lunii noiembrie 2022.  

 

Sursă: Legea nr. 370/2022 emisă de Parlamentul României privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 

16/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte 

normative și alte măsuri financiar-fiscale, în forma publicată la 8 decembrie 2022 

 

4. Noutăți fiscale la nivel internațional 

 

OCDE / G20 a publicat pe 20 decembrie 2022 un pachet de reguli pentru aplicarea Regulilor globale de 

combatere a erodării bazei („Regulile GloBE”), parte din setul de modificări introduse de Pilonul II. Setul de 

documente oferă un sistem coordonat pentru asigurarea implementării unei cote efective de minim 15% asupra 

profiturilor obținute în fiecare jurisdicție de întreprinderile multinaționale ce obțin venituri de peste 750 EUR 
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milioane la nivel global. Documentația include și un set de dispoziții tranzitorii menit să diminueze sarcina 

administrativă a grupurilor multinaționale în primii ani de aplicare a noilor reguli.  

 

Lucrările privind regula de impozitare (en. „subject to tax rule”) si implementarea instrumentului multilateral sunt 

în curs de pregătire și se așteaptă a fi publicate în cursul anului 2023.  

 

Sursă: Pachetul de implementare al Pilonului II, publicat de OCDE în 20 decembrie 2022 

 

5. Licența industrială unică – simplificarea procedurilor administrative. 
 

Antreprenorii care doresc să desfășoare activități industriale pe teritoriul României au motive în plus să planifice 

o investiție în domeniul industriei. OUG 140/2022 stabilește cadrul general, instituțional și de reglementare 

pentru acordarea unei licențe industriale unice și va deveni operabilă imediat ce se va finaliza punerea în 

funcțiune a unor mecanisme și proceduri noi, cu implicarea a aproximativ 38 de instituții. Cu scopul de a facilita 

accesul investitorilor pe piața din România, OUG 140/2022 impune digitalizarea procesului de acordare a 

licenței industriale unice prin înlăturarea obstacolelor administrative și accelerarea ritmului de dezvoltare a 

noilor investiții.  

 

OUG 140/2022 reglementează diverse activități industriale reglementate în mod expres în Anexa 1 din 

ordonanță, precum: activități în industriile extractive, activități în industria prelucrătoare (alimentare, fabricarea 

articolelor de îmbrăcăminte, a hârtiei, tipărirea, fabricarea de produse farmaceutice, din industria metalurgică, 

fabricarea de produse electronice, fabricarea echipamentelor electrice etc.), precum și în producția și furnizarea 

de energie electrică și termică, gaz, apă caldă etc.). 

 

Totodată, se înființează o instituție nouă, denumită Oficiul pentru Licență Industrială, care să administreze 

Punctul de Contact Unic Electronic pentru Licențe industriale (”PCUEL”), parte integrată a sistemului de e-

guvernare gestionat de Autoritatea pentru Digitalizarea României. PCUEL oferă solicitanților o procedură 

electronică mai accesibilă pentru obținerea tuturor informațiilor necesare și depunerea cererilor și documentelor 

pentru acordarea sau reînnoirea licențelor existente, inclusiv posibilitatea de a face acest lucru de la distanță. 

 

OUG 140/2022 elimină controalele duble și interzice, în favoarea solicitantului care a îndeplinit condițiile legale 

din România pentru acordarea licenței industriale unice, impunerea de condiții de acordare a licenței care 

dublează cerințe. 

 

În funcție de riscul pe care îl presupune activitatea industrială asupra sănătății populației, în funcție de impactul 

asupra mediului, de siguranța la locul de muncă a angajatului și în funcție de consumul de energie utilizat în 

producția de bunuri, există trei clase de licențe industriale unice, respectiv: (i) licența industrială unică pentru 

activitate industrială cu grad ridicat de risc; (ii) licența industrială unică pentru activitate industrială cu grad 

mediu de risc; (iii) licența industrială unică pentru activitate industrială cu grad scăzut de risc. Aceste trei clase 

de risc determină durata de valabilitate a licenței industriale acordate, durata minimă prevăzută de lege fiind 

de doar 1 an. 

 

Conform OUG 140/2022, în situația în care persoana juridică străină din afara UE sau SEE solicită acordarea 

de licență industrială unică, aceasta trebuie să fi înființat în România o societate sau o sucursală, conform 

prevederilor Legii societăților nr. 31/1990. 
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În concluzie, este încă prea devreme pentru a spune dacă efectele OUG 140/2022 în ceea ce privește 

introducerea unui nou mecanism care vizează simplificarea procesului de obținere a diferitelor documente 

administrative (licențe, autorizații, avize, avize etc.) reprezintă un progres pentru diferitele domeniile de 

activitate industrială. Practic, impactul dispozițiilor din OUG 140/2022 privind procedura de obținere a unei 

licențe industriale unice rămâne de văzut. 

 

Sursa: Ordonanța de Urgență nr. 140 din 19 octombrie 2022 privind licența industrială unică. 

 

 

Acest buletin informativ este un serviciu al TPA. 
 
 
 
Cu stimă, 
Echipa TPA 
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Dacă doriți să primiți regulat Noutăți fiscale și legislative vă rugăm să vă abonați la newsletter. 
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