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Art. I
[…]
(7) Prevederile art. 26 alin. (4)-(6) din
Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările
și completările ulterioare, intră în vigoare
la data de 1 ianuarie 2023.

Art. I
(7) Prevederile art. 26 alin. (4)-(6) din Legea-cadru
nr. 153/2017, cu modificările și completările
ulterioare, intră în vigoare la data de 1 ianuarie
2027.
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Art. III(1) În anul 2022, instituțiile și autoritățile
publice, astfel cum sunt definite la art. 2
alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002
privind finanțele publice, cu modificările şi
completările ulterioare, şi la art. 2 alin. (1)
pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind
finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare, indiferent de
sistemul de finanțare și de subordonare,
inclusiv activitățile finanțate integral din
venituri proprii, înființate pe lângă

Art. III(1) În anul 2022, instituțiile și autoritățile publice,
astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu
modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2
alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind
finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare, indiferent de sistemul de
finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile
finanțate integral din venituri proprii, înființate pe
lângă instituțiile publice, nu acordă personalului
din cadrul acestora bilete de valoare, cu excepția

Având în vedere că în ultimele două
săptămâni Guvernul României a supus
dezbaterii publice un alt proiect de O.U.G.
referitor la modificarea O.U.G. nr. 8/2009
privind acordarea voucherelor de vacanță,
în care se menționează că personalul plătit
din fonduri publice va primi vouchere de
vacanță pentru o perioadă de 5 ani,
respectiv până la data de 1 ianuarie 2027,
propunem corelarea textelor din cele
două acte normative.
Având în vedere că în ultimele două
săptămâni Guvernul României a supus
dezbaterii publice un alt proiect de O.U.G.
referitor la modificarea O.U.G. nr. 8/2009
privind acordarea voucherelor de vacanță,
în care se menționează că personalul plătit
din fonduri publice va primi vouchere de
vacanță pentru o perioadă de 5 ani,
respectiv până la data de 1 ianuarie 2027,
propunem corelarea textelor din cele
două acte normative.

instituțiile publice, nu acordă personalului
din cadrul acestora bilete de valoare, cu
excepția tichetelor de creșă, reglementate
de Legea nr. 165/2018 privind acordarea
biletelor de valoare, cu modificările și
completările ulterioare.
3.
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ART. XXXIV - Punctele 13 și 14 ale
articolului XXXI intră în vigoare la data de
1 ianuarie 2022.

ART. XXX Art.6^1 – Constituie infracțiune
și se pedepsește cu închisoare de la 1 an
la 5 ani sau cu amendă reținerea și
neplata, încasarea și neplata ori, după caz,
nereținerea sau neîncasarea, în cel mult 60
de zile de la termenul de scadență
prevăzut de lege, a impozitelor și/sau
contribuțiilor prevăzute în anexa la
prezenta lege.

tichetelor de creșă, reglementate de Legea nr.
165/2018 privind acordarea biletelor de valoare,
cu modificările și completările ulterioare, și cu
excepția voucherelor de vacanță, reglementate
de O.U.G. nr. 8/2009 privind acordarea
voucherelor de vacanță, cu modificările și
completările ulterioare.
ART. XXXIV - Punctele 13 și 14 ale articolului XXXI
intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2027.

Art.6^1 – Constituie infracțiune și se pedepsește
cu închisoare de la 1 an la 5 ani sau cu amendă
reținerea și neplata, încasarea și neplata ori, după
caz, nereținerea sau neîncasarea, în cel mult 60 de
zile de la termenul de scadență prevăzut de lege, a
impozitelor și/sau contribuțiilor prevăzute în
anexa la prezenta lege.

Având în vedere că în ultimele două
săptămâni Guvernul României a supus
dezbaterii publice un alt proiect de O.U.G.
referitor la modificarea O.U.G. nr. 8/2009
privind acordarea voucherelor de vacanță,
în care se menționează că prevederile
referitoare la voucherele de vacanță
cuprinse în Legea nr. 165/2018 privind
acordarea biletelor de valoare vor fi
suspendate până la data de 1 ianuarie
2027, propunem corelarea celor două acte
normative ce urmează a fi adoptate.
Solicităm eliminarea completă a acestei
propuneri de modificare a legii evaziunii
fiscale. O prevedere identică/similară a
fost deja declarată neconstituțională de
Curtea Constituționala a României prin D
365/2015. În plus, în practică, atâta vreme
cât a fost în vigoare, prevederea
respectivă
a
generat
nenumărate
neclarități și chiar abuzuri ale autorităților
și a dus la instrumentare de multiple
dosare penale lipsite de sens și substanță.

Adițional, din textul propus nu rezultă în
mod clar ce se înțelege prin sintagma
“nereținerea sau neîncasarea”, fapt care
poate da naștere unor interpretări
agresive, cu consecințe deosebit de grave,
având în vedere
modalitatea de
incriminare a acestei fapte.

5.

ART. XXXVII - La art. II din Legea nr.
259/2021 pentru aprobarea Ordonanței
de urgențã a Guvernului nr. 118/2021
privind stabilirea unei scheme de
compensare pentru consumul de energie
electricã și gaze naturale pentru sezonul
rece 2021 - 2022, precum și pentru
completarea Ordonanței Guvernului nr.
27/1996 privind acordarea de facilitãți
persoanelor care domiciliazã sau lucreazã
în unele localitãți din Munții Apuseni și în

Există o diferență fundamentală între (i)
reținerea și neplata, respectiv încasarea
și
neplata
impozitelor
și/sau
contribuțiilor, pe de-o parte și (ii)
nereținerea sau neîncasarea, pe de altă
parte, întrucât nereținerea unor impozite
și / sau contribuții se poate datora inclusiv
interpretării legislației fiscale și aplicării
unui tratament fiscal diferit față de cel
considerat corect de către organele fiscale
(de exemplu diferențierea între servicii vs.
redevențe)
Din proiectul de OUG dorim să semnalăm
faptul că acest impozit se aplică începând
cu luna noiembrie 2021, astfel că termenul
de declarare și plata pentru acest impozit
este 21 decembrie 2021. Până la acest
moment, ANAF nu a modificat declarația
100 astfel încât sa permită declararea
acestui impozit și nici nu a comunicat un
cont IBAN unde se va plăti impozitul.
Prin
urmare,
la
acest
moment,
contribuabilii sunt în imposibilitatea
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Rezervația Biosferei „Delta Dunãrii”,
publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 1036 din 29 octombrie 2021,
dupã alineatul (2) se introduce un nou
alineat, alin. (2^1), cu urmãtorul cuprins:
„(2^1) Impozitul prevãzut la alin. (1) se
declarã și se plãtește la bugetul de stat, de
cãtre producãtorii de energie electricã, cu
excepția producãtorilor de energie
prevãzuți la alin. (2), lunar, pânã la data de
25 inclusiv a lunii urmãtoare celei pentru
care se datoreazã acest impozit.”
ART. XXXVI - Ordonanța de urgențã a
Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea
unei scheme de compensare pentru
consumul de energie electricã și gaze
naturale pentru sezonul rece 2021 - 2022,
precum și pentru completarea Ordonanței
Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea
de facilitãți persoanelor care domiciliazã
sau lucreazã în unele localitãți din Munții
Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta
Dunãrii”, aprobatã cu modificãri și
completãri prin Legea nr. 259/2021,, se
modificã și se completeazã dupã cum
urmeazã:
1. La articolul 6, alineatul (2), litera b) se
modificã și va avea urmãtorul cuprins:
„b) pentru gaze naturale – componenta de
preț al gazelor naturale, costul de

declarării și plății acestui impozit aferent
lunii noiembrie 2021. Cum se va proceda
în
acest
caz?
De asemenea, proiectul OUG nu conține
nicio referire la formula de calcul a acestui
impozit.

Rugăm să ne confirme MFP că diferențele
de preț menționate la pct. 3 se referă la
sumele ce vor fi primite de către furnizorii
de electricitate și gaz și nu la reducerea pe
care o primesc clienții finali pe facturi.

transport, tariful de înmagazinare, acciza,
tariful de distribuție, costurile de furnizare
și
TVA.”
2. La articolul 6, dupã alineatul (2) se
introduce un nou alineat, alineatul (3), cu
urmãtorul
cuprins:
„(3) Componenta de preț al energiei
electrice prevãzutã la alin. (1) lit. a) și
componenta de preț al gazelor naturale
prevãzutã la alin. (1) lit. b) nu includ TVA.”
3. La articolul 7, dupã alineatul (5) se
introduce un nou alineat, alineatul (6), cu
urmãtorul
cuprins:
„(6) Diferențele de preț prevãzute la alin.
(1) și (2) nu sunt subvenții legate direct de
preț în sensul art. 286 alin. (1) lit. a) din
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificãrile și completãrile ulterioare, și
nu se includ în baza de impozitare a TVA.”
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