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Ordinance no. 11/2022 for amending and 

completing normative acts, as well as for 

amending certain terms was published in 

Official Gazette no. 97 

 
În M.O. nr. 97 a fost publicată Ordonanța nr. 

11/2022 pentru modificarea și completarea 

unor acte normative, precum și pentru 

modificarea unor termene 

  

Main fiscal provisions 
 

Principalele prevederi în domeniul fiscalității 
  

Amendments as regards the Tax Procedure Code  Modificări privind Codul de procedură fiscală   

 The information qualified as “fiscal secret” may be 
provided by the tax authorities to an extended 
category of entities, including the public 
institutions, respectively the institutions of public 
interest, further to the conclusion of a protocol 
regarding the exchange of information with the tax 
authorities having the information. 

  Se extinde categoria entităților cărora organele 
fiscale le pot transmite informații de natura 
„secretului fiscal” pentru a include instituțiile 
publice, respectiv instituțiile de interes public, în 
urma încheierii unui protocol privind schimbul de 
informații cu organul fiscal deținător al informației. 

  

 The term for the issuance of the advance fiscal 
solution is extended to up to 6 months.  

  Termenul în care se va putea soluționa cererea de 
emitere a soluției fiscale anticipate se extinde până 
la 6 luni. 
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 The declarative obligations of the entities that have 
inscribed within the registry of commerce the 
temporary inactivity or have suspended the activity, 
cease during the period of inactivity or suspension 
of the activity. 

  Se prevede încetarea obligațiilor declarative pentru 
entitățile care au înscrise în registrul comerțului 
mențiunea privind inactivitatea temporară sau au 
suspendată activitatea, pe perioada inactivității sau 
a suspendării activității. 

  

 Other tax bodies than those having the power to 
administer the taxpayer may be empowered to carry 
out the tax inspection. 

  Se introduce posibilitatea acordării competenței de 
efectuare a inspecției fiscale și altor organe fiscale 
decât cele care au competența de administrare a 
contribuabilului. 

  

 The refund of the tax on dividends is provided for 
the case where, after the annual regularization of the 
dividends partially distributed during the year and 
not paid, there are overpayments. 

  Se reglementează restituirea impozitului pe 
dividende achitat, în cazul în care, după 
regularizarea anuală a dividendelor distribuite 
parțial în cursul anului și neplătite, rezultă sume de 
restituit de la buget. 

  

 The payment rescheduling procedure is applicable 
also to the debtors in insolvency proceedings as long 
as, by the date of issuance of the rescheduling 
decision, the debtors leave the insolvency 
proceedings. 

  Debitorii care se află în procedura insolvenței pot 
beneficia de eșalonarea la plată cu condiția ca până 
la data emiterii deciziei de eșalonare să iasă din 
procedura insolvenței. 

  

Amendments to the Tax Code   Modificări privind Codul fiscal   

 The authorization of the fiscal warehouses, of the 
registered consignees, of the registered consignors 
and of the authorized importers will be carried out 
by the specialized structures within the Romanian 
Customs Authority.  

  Autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor 
înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a 
importatorilor autorizați se va efectua de structurile 
de specialitate din cadrul Autorității Vamale 
Române. 
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 The possibility of setting a differentiated level of 
excise duty for diesel used as fuel for road transport 
of goods on own account or for other persons, as well 
as regular or occasional passenger transport, 
excluding local public passenger transport, having 
in view the minimum rates required by law, is 
introduced. 

  Se introduce posibilitatea de stabilire a unui nivel al 
accizelor diferențiat pentru motorina utilizată drept 
carburant pentru transportul rutier de mărfuri în 
cont propriu sau pentru alte persoane, precum și 
transportul de persoane, regulat sau ocazional, 
exclusiv transportul public local de persoane, cu 
respectarea ratelor minime prevăzute de lege. 

  

 The exemption from the payment of the specific tax 
due by the companies operating in the HoReCa 
system, for the year 2022, for a period of 180 days 
calculated from the date of entry into force of 
Ordinance no.11/2022, respectively from February 3, 
2022, is introduced. 

  Se introduce scutirea de la plată a impozitului 
specific datorat de societățile care operează în 
sistemul HoReCa, pentru anul 2022, pentru o 
perioadă de 180 de zile calculată de la data intrării în 
vigoare a Ordonanței nr. 11/2022, respectiv de la  
3 februarie 2022. 

  

 A new deadline is set, respectively 31 December 2022, 
for economic operators who make deliveries of 
goods or services through vending machines that 
operate on the basis of card payments, as well as 
banknote or coin acceptors, as appropriate, to equip 
vending machines with electronic fiscal cash 
registers. 

  Se stabilește un nou termen limită, respectiv 31 
decembrie 2022, pentru operatorii economici care 
efectuează livrări de bunuri sau prestări de servicii 
prin intermediul automatelor comerciale ce 
funcționează pe baza de plăți cu cardul, precum și de 
acceptatoare de bancnote sau monede, după caz, de  
a dota automatele comerciale cu aparate de marcat 
electronice fiscale. 

  

You can find out more about how we process your personal data here. 
You may unsubscribe here at any time. 

 Mai multe detalii despre modul în care îți procesăm datele găsiți aici. 
Vă puteți dezabona oricând accesând acest link. 
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