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Tax Flash 
No. 6/2022 
December 29, 2022 
 

 

 
Info Fiscal 
Nr. 6/2022 
29 decembrie 2022 

 

In its Meeting of 28 December 2022, the 
Romanian Government approved the 
solidarity contribution for the oil and gas 
industry, as well as a series of amendments 
to the Tax Procedure Code to implement 
Romania's National Recovery and 
Resilience Plan (“NRPP”) measures 
undertaken by ANAF 

 În ședința din 28 decembrie 2022, Guvernul 
României a aprobat contribuția de 
solidaritate pentru industria de petrol și 
gaze, precum și o serie de modificări asupra 
Codului de procedură fiscală în vederea 
implementării măsurilor Planul Național 
de Redresare și Reziliență al României 
(„PNRR”) asumate de ANAF 

 

The following is a summary of the main provisions 

adopted by the Government in its Meeting of 28 

December 2022.  

 În cele ce urmează, regăsiți un sumar al 

prevederile principale adoptate de Guvern în 

ședința din 28 decembrie 2022.  

 

We will revert with more details in a Tax Flash in 

early January 2023. 

 Vom reveni cu mai multe detalii într-un Info Fiscal 

la începutul lunii ianuarie 2023. 

 

Solidarity contribution in the oil and gas industry:  Contribuția de solidaritate în industria petrolului 

și gazului:  
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• The Government has approved a government 

emergency ordinance (“GEO”) implementing 

Regulation (EU) 2022/1854 on an emergency 

intervention to address high energy prices. 

 • Guvernul a aprobat o ordonanță de urgență 

(„OUG”) care pune în aplicare în România 

Regulamentul (UE) 2022/1854 privind o 

intervenție de urgență pentru abordarea 

problemei prețurilor ridicate la energie. 

 

• The main aim of the provisions is to ensure the 

financing of strategic energy projects and the 

necessary resources to protect the population 

affected by energy prices. 

 • Obiectivul principal al reglementărilor este de a 

asigura finanțarea proiectelor energetice 

strategice și a resurselor necesare pentru 

protejarea populației afectate de prețurile la 

energie. 

 

• According to the mentioned EU regulation, the 

solidarity contribution should be strictly 

temporary. 

 • Conform regulamentului UE menționat, 

contribuția de solidaritate ar trebui să fie strict 

temporară. 

 

• The solidarity contribution will be paid by 

companies in the oil, gas, coal and refining 

sectors. 

 • Contribuția de solidaritate va fi plătită de 

societățile comerciale din sectoarele țițeiului, 

gazelor naturale, cărbunelui și rafinăriilor. 

 

• For CIT taxpayers, the solidarity contribution 

will be computed based on the annual taxable 

profits in 2022 and 2023 respectively, that 

exceed the average taxable profits for 2018-2021 

by more than 20% (the taxable base). 

 • Pentru contribuabilii plătitori de impozit pe 

profit, contribuția de solidaritate se calculează 

pe baza profiturilor impozabile anuale, în 2022 și 

respectiv 2023, care depășesc cu mai mult de 

20% media profiturilor impozabile aferente 

anilor 2018-2021 (baza impozabilă). 
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• The applicable rate is 60% of the taxable base.  • Cota aplicabilă este de 60% din baza impozabilă.  

• The payment deadlines are 25 June 2023 and 25 

June 2024, respectively. 

 • Termenele de plată sunt 25 iunie 2023, respectiv 

25 iunie 2024. 

 

Amendments to the Tax Procedure Code in order 

to implement the NRRP measures undertaken by 

ANAF: 

 

 

Modificări aduse Codului de procedură fiscală în 

vederea implementării măsurilor PNRR asumate 

de ANAF: 

 

• The Government has approved a GEO to amend 

the Tax Procedure Code and GEO no. 74/2013 

on certain measures to improve and reorganize 

the activity of ANAF, as well as to amend and 

supplement certain acts. 

 • Guvernul a aprobat o OUG pentru modificarea 

Codului de procedură fiscală și pentru 

modificarea OUG nr. 74/2013 privind unele 

măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea 

activității ANAF, precum și pentru modificarea 

și completarea unor acte. 

 

• The approved GEO aims to implement the 

milestone "Entry into force of the legal 

framework for the activity of the tax control 

structures" of the NRRP, assumed by ANAF, 

with the implementation deadline Q4 of 2022. 

 • OUG aprobată are ca scop implementarea 

jalonului „Intrarea în vigoare a cadrului legal 

incident domeniului de activitate al structurilor 

de control fiscal” din PNRR, asumat de ANAF, cu 

termen de implementare trimestrul IV al anului 

2022. 

 

• The GEO provides for the following main 

measures: 

 • OUG prevedere următoarele măsuri principale:   
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- sending notices for compliance (review of 

personal tax situation and possible 

correction of tax returns) to taxpayers 

presumed to be selected for tax audit. The 

measure aims to encourage taxpayers to 

comply voluntarily. 

 - transmiterea de notificări de conformare 

(reanalizarea situației fiscale personale și, 

eventual corectarea declarațiilor fiscale) 

către contribuabilii prezumtivi a fi selectați 

în vederea controlului fiscal. Măsura are ca 

scop încurajarea contribuabililor de a se 

conforma voluntar. 

 

- centralising risk analysis and tax inspection 

activity at national level. 

 - centralizarea, la nivel național, a activității 

de analiză de risc, precum și a activității de 

inspecție fiscală. 

 

- the introduction of the possibility for the 

taxpayer to request the issuance of a 

provisional tax assessment decision after 

half of the legal tax inspection period has 

elapsed if the taxpayer has not been 

informed of the completion of a tax period 

and a type of tax liability. 

 - introducerea posibilității contribuabilului de 

a solicita emiterea deciziei de impunere 

provizorie după împlinirea a jumătate din 

durata legală de efectuare a inspecției fiscale, 

în cazul în care acesta nu a fost informat cu 

privire la finalizarea unei perioade fiscale și a 

unui tip de obligație fiscală. 

 

- clarifications are made from a procedural 

perspective to the documentary verification, 

regarding the periods that may be subject to 

this procedure depending on the tax risk 

identified, the method of communication 

within the procedure (usually by electronic 

means of remote transmission), the tax 

obligations that may be subject to this 

procedure. 

 - se aduc clarificări din punct de vedere 

procedural verificării documentare, cu 

privire la perioadele ce pot fi supuse acestei 

proceduri în funcție de riscul fiscal 

identificat, modalitatea de comunicare în 

cadrul procedurii (de regulă, prin mijloace 

electronice de transmitere la distanță),  

obligațiile fiscale ce pot face obiectul acestei 

proceduri. 
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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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