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Tax & Legal Alert 
06 ianuarie, 2023 

 

În acest număr: 

Noi modificări și completări la Ordonanța Guvernului nr. 16/2022 pentru modificarea și completarea 

Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal au fost introduse prin Legea 370/2022 

Legea aduce modificări în numeroase arii, respectiv impozitul pe profit, impozitul pe veniturile 

microîntreprinderilor, impozitul cu reținere la sursă, impozite și taxe locale, impozit pe venit, accize și 

taxe locale. 

Legea 376/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 

privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale  

Legea aduce clarificări cu privire la tratamentul fiscal aplicabil sumelor obținute sub formă de bacșiș. 

Ordinul comun al ministrului Cercetării, Inovării și Digitalizării, al ministrului Educației, al ministrului 

Muncii și Solidarității Sociale și al ministrului Finanțelor privind încadrarea în activitatea de creare de 

programe pentru calculator 

A fost publicat noul ordin privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator. 

Ordinul anterior a fost abrogat și înlocuit de prezentul Ordin, care a intrat în vigoare la 01.01.2023. 

Ordin nou al ministrului Finanțelor privind activele utilizate în activitatea de producție și procesare și 

activele reprezentând retehnologizare pentru care se aplică scutirea de impozit a profitului reinvestit, 

potrivit art. 22 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal  

Ordinul aduce o serie de clarificări cu privire la activele utilizate în producție eligibile pentru aplicarea 

facilității profitului reinvestit. 

Ordonanţa de urgenţă nr. 188/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind 

Codul de procedură fiscală şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 

privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de 

Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
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Ordonanța aduce modificări semnificative Codului de procedură fiscală, în special în materia 

controalelor fiscale, printre cele mai importante aspecte reglementate fiind: modificări privind 

clasele/subclasele de risc rezultate în urma analizei de risc, modificarea regulilor privind solicitările de 

informații din partea ANAF și fluxul de comunicare cu organul fiscal, schimbarea anumitor reguli de 

efectuare a inspecției fiscale, emiterea deciziei de impunere provizorii, reglementarea notificării de 

conformare, modificări privind procedura de verificare documentară, modificări privind controlul 

antifraudă și verificarea situației fiscale a persoanelor fizice. 

Ordin pentru aprobarea Procedurii de utilizare și funcționare a sistemului național privind monitorizarea 

transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport 

A fost publicată noua procedură de punere în aplicare a e-Transport. 

Ordin comun al ministrului Finanțelor și al ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale privind aplicarea 

cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea de îngrășăminte și pesticide de tipul celor utilizate în mod 

normal în producția agricolă, semințe și alte produse agricole destinate însămânțării sau plantării, 

precum și pentru prestările de servicii de tipul celor utilizate în mod normal în producția agricolă 

Ordinul detaliază pozițiile tarifare ale bunurilor ce reprezintă îngrășăminte, pesticide, respectiv semințe 

și materiale de plantat, dar și prestările de servicii pentru care cota de TVA la livrarea pe teritoriul 

României este 9% începând cu 1 ianuarie 2023. 
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I. Noi modificări și completări supra Ordonanței Guvernului nr. 16/2022 pentru modificarea 

și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal au fost introduse prin Legea 

370/2022 

Modificări legislative aduse următoarelor arii: impozit pe profit, impozit pe veniturile 
microîntreprinderilor și impozitarea contribuabililor din domeniul ospitalității („HoReCa”). 
 

Modificări legislative aduse impozitului pe profit, impozitului pe veniturile microîntreprinderilor și 

asupra impozitării contribuabililor din domeniul ospitalității  

o Astfel, în legătură cu deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare, activitățile de 
cercetare-dezvoltare eligibile pentru acordarea deducerii suplimentare la determinarea 
rezultatului fiscal trebuie să fie din categoriile activităților de cercetare aplicativă și/sau de 
dezvoltare experimentală, relevante pentru activitatea desfășurată de către contribuabili. 

o În ceea ce privește impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, se clarifică situația veniturilor 
provenind din consultanță și/sau management. Ca urmare, contribuabilii care realizează 
venituri din consultanță și management în proporție mai mare de 20% din totalul veniturilor 
nu intră în categoria contribuabililor ce aplică regimul de impozitare al microîntreprinderilor. 
Excepție fac cei care obțin venituri din consultanță fiscală, activități de contabilitate și audit 
financiar, corespunzătoare codului CAEN 6920. 

o Dacă în cursul unui an fiscal, o microîntreprindere depășește plafonul de 500.000 euro sau 
ponderea veniturilor din consultanță și management în totalul veniturilor totale, cu excepția 
celor corespunzătoare codului CAEN 6920, depășește 20%, aceasta datorează impozit pe profit 
începând cu trimestrul în care au fost depășite oricare dintre aceste limite. Aceste prevederi 
se aplică începând cu veniturile anului 2023. 

o Contribuabilii plătitori de impozit pe venitul microîntreprinderilor, care desfășoară activități in 
domeniul HoReCa si, de asemenea, obțin concomitent venituri și din alte activități față de cele 
prevăzute de codurile CAEN aferente activităților HoReCa, vor datora impozit pe profit pentru 
veniturile obținute din acele activități (în cazul în care anumite condiții sunt îndeplinite). 

 

Modificări legislative aduse impozitelor și taxelor locale (impozitarea clădirilor)  

o În categoria clădirilor scutite de la impozitul pe clădiri sunt adăugate și clădirile care 
funcționează sub coordonarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, cât și Ministerul 
Familiei, Tineretului și a Egalității de Șansă. 

o Din categoria clădirilor pentru care Consiliile locale vor hotărî acordarea de scutiri/ reduceri 
ale impozitelor datorate pentru clădiri, vor face parte și clădirile noi sau reabilitate, pentru care 
proprietarul va realiza pe propria cheltuială lucrări de îmbunătățire a performanței energetice, 
pentru instalarea de panouri fotovoltaice și/sau implementarea unor soluții de tratare a apelor 
uzate.  

o Anumite modificări referitoare la impozitarea clădirilor, aduse prin Ordonanța 16/2022 
(punctele 106 respectiv 107-116), vor fi aplicabile începând cu anul 2025.   
 

Clarificări privind cota impozitului pe dividende 

În contextul majorării ratei de impozitare a dividendelor de la 5% la 8% se clarifică regimul fiscal al 

dividendelor distribuite în baza situațiilor financiare interimare întocmite în cursul anului 2022, pentru 

care intervine regularizarea pe baza situațiilor financiare anuale. În această situație, cuantumul 

impozitului pe venit aplicabil dividendelor este de 5%, fără recalcularea impozitului după regularizarea 

pe baza situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2022. 

 

Clarificări cu privire la facilitățile din sectorul construcții  

Se modifică modul de determinare a indicatorului „cifră de afaceri totală” utilizat pentru a determina 
ponderea cifrei de afaceri realizate din activități de construcții desfășurate pe teritoriul României. Spre 
deosebire de reglementarea anterioară, indicatorul „cifră de afaceri totală” va cuprinde numai 
veniturile realizate din activitatea desfășurată pe teritoriul României.  
 
Modificări privind Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor 

moderne de plată 

o Persoanele juridice care desfășoară activități de comerț cu amănuntul și cu ridicata, precum și 
cele care desfășoară activități de prestări servicii, au obligația să implementeze metoda de 
plată cu cardul, prin intermediul terminalelor POS, dacă au realizat în cursul unui an încasări în 
numerar cu o valoare mai mare de 50.000 lei.  
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o În cazul în care pragul material nu a fost depășit timp de doi ani consecutivi, obligativitatea 
punerii la dispoziție a acestei metode de plata devine opțională. 

 
II. Legea 376/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat 

electronice fiscale  

Este definit „bacșișul” și se stabilesc modalitățile de înregistrare în contabilitate și evidențiere pe bonuri 

fiscale și facturi a sumelor de această natură încasate de operatorii economici care desfășoară activități 

corespunzătoare codurilor CAEN: 5610 - «Restaurante», 5630 - «Baruri şi alte activități de servire a 

băuturilor». De asemenea, este clarificat regimul fiscal al sumelor ce constituie bacșiș. 

o Se prevedere obligativitatea înregistrării sumelor provenite din încasarea bacșișului, distinct în 

contabilitate, și distribuirea integrală salariaților pe baza unei evidențe nominale și în baza unei 

proceduri interne de distribuire, stabilită prin regulament intern. 

o Din punct de vedere fiscal, bacșișul distribuit de către operatorul economic către salariații săi, 

conform regulamentului stabilit intern, este impozabil ca venit din alte surse și exceptat de la 

contribuții sociale.  

o Bacșișul distribuit în conformitate cu prevederile legale nu poate fi reîncadrat fiscal ca venituri 

salariale sau asimilate salariilor. 

 

III. Ordinul nr. 21813/6421/2246/4433 al ministrului Cercetării, Inovării și Digitalizării, al 

ministrului Educației, al ministrului Muncii și Solidarității Sociale și al ministrului Finanțelor 

privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator 

 

o Este eliminată restricția ca beneficiarii scutirii să fie doar cetățeni români, cetățeni UE sau 
cetățeni ai SEE și Confederației Elvețiene. Vor beneficia de facilitate toți angajații în condițiile 
ordinului. 

o Se reglementează posibilitatea de a aplica facilitatea fiscală pentru anumite situații de detașare 
în România dacă angajații și plătitorul de venituri îndeplinesc condițiile instituite prin ordin. 

o Se extinde facilitatea în anumite condiții specifice și către angajații din instituțiile publice. 
o Se introduc obligații de documentare suplimentară pentru angajatori în vederea aplicării cu 

corectitudine a facilității pentru anumiți angajați. 
o Se suplimentează ocupațiile eligibile pentru facilitate cu rolul de inginer de dezvoltare a 

produselor software. 
 

IV. Ordin privind activele pentru care se aplică facilitatea profitului reinvestit  

A fost publicată lista privind activele eligibile pentru aplicarea facilitații privind profitul reinvestit. Astfel, 
din această categorie vor face parte și activele utilizate în activitatea de producție, procesarea și activele 
reprezentând retehnologizare. Lista este realizată în concordanță cu Catalogul  Mijloacelor Fixe. 

 

V. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 188/2022 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi pentru modificarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi 

reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative 

Definirea dosarului fiscal și a dosarului administrativ al acțiunii de control fiscal  

o Sunt definite noțiunile de „dosar administrativ al acțiunii de control fiscal” și „dosar fiscal”. 
o Se introduce obligația organului fiscal ca, la cererea scrisă a contribuabilului/plătitorului supus unei 

acțiuni de control fiscal, să pună la dispoziția acestuia dosarul administrativ al acțiunii de control 
fiscal. 

Stabilirea clasei/subclasei de risc în urma analizei de risc 

o În ceea ce privește analiza de risc, se introduc noi criterii ce vor fi avute în vedere, și anume criteriile 
de natură economică. 
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o În urma efectuării periodice a analizei de risc de către organul fiscal, contribuabilul poate solicita 
acestuia din urmă comunicarea clasei/subclasei de risc fiscal în care a fost încadrat. Cu toate 
acestea, dat fiind că operaționalizarea aplicației informatice pentru analiza de risc este programată 
pentru trimestrul IV a anului 2025, măsura va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2026. 

Solicitarea de informații/documente și fluxul de comunicare între contribuabil și organul fiscal 

o Potrivit noii reglementări, dacă sunt necesare documente/informații pentru clarificarea situației 
fiscale, organul fiscal le va putea solicita de la contribuabil doar pe acelea care nu erau anterior 
deținute de organul fiscal. 

o Punerea la dispoziție a înscrisurilor fie la sediul organului fiscal, fie în cadrul unei proceduri de 
control fiscal/de soluționare a unei contestații fiscale se poate face alternativ, prin transmiterea 
acestora prin poștă, cu confirmare de primire, prin depunerea la registratura organului fiscal sau 
prin Spațiul Privat Virtual. 

Modificări privind inspecția fiscală 

Modificări ce vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2026: 

o inspecția fiscală efectuată de organul fiscal central se va exercita în baza principiilor independenței, 
unicității, autonomiei și ierarhizării, renunțându-se la principiile teritorialității și descentralizării, 
aplicabile până în prezent; 

o în cazul creanțelor administrate de organul fiscal central, selectarea contribuabililor pentru 
efectuarea acțiunii de inspecție fiscală se va efectua la nivelul aparatului central al ANAF, pe baza 
analizei de risc, iar organele de inspecție fiscală vor avea competență de efectuare a inspecției 
fiscale pe întreg teritoriul țării; 

o se abrogă articolul 120 din CPF referitor la delegarea de competență; 
o prin excepție de la regula selectării contribuabililor care vor fi supuși inspecției fiscale în funcție de 

nivelul riscului stabilit pe baza analizei de risc, se introduce posibilitatea selectării aleatorii a 
contribuabililor pentru o acțiune de inspecție fiscală. 

Modificări în vigoare din 29 decembrie 2022: 

o este reglementată notificarea de conformare, transmisă de către organul de inspecție fiscală 
contribuabililor prezumtivi a fi selectați pentru efectuarea inspecției fiscale ulterior planificării și 
selectării contribuabililor pentru inspecție;  

o notificarea va cuprinde riscurile fiscale identificate, fiind acordată posibilitatea contribuabilului de 
a-și reanaliza situația fiscală și, după caz, de a depune sau a-și corecta declarațiile fiscale; 

o este reglementat un termen de 30 de zile de la data comunicării notificării în care organul de 
inspecție fiscală nu va întreprinde nicio acțiune în vederea selectării pentru efectuarea inspecției 
fiscale;  

o după împlinirea termenului de 30 de zile, contribuabilii cu risc fiscal ridicat care nu au remediat 
riscurile fiscale pentru care au fost notificați sunt supuși obligatoriu unei inspecții fiscale sau unei 
verificări documentare; 

o se introduce o mențiune în cuprinsul avizului de inspecție fiscală conform căreia contribuabilul este 
anunțat că în perioada cuprinsă între comunicarea avizului de inspecție fiscală și până la începerea 
efectivă a inspecției, poate proceda la depunerea sau corectarea declarațiilor de impunere 
aferente perioadelor și creanțelor fiscale ce vor face obiectul inspecției; 

o inspecția fiscală nu se va mai desfășura, ca regulă, la sediul contribuabilului, ci la sediul organului 
de inspecție fiscală. Doar prin excepție, aceasta se va efectua la sediul contribuabilului, fie din 
inițiativa organului de inspecție, fie la solicitarea motivată a contribuabilului; 

o în cazul în care inspecția se va desfășura la sediul organului fiscal, nu mai este necesară 
consemnarea în registrul unic de control a începerii inspecției, data începerii fiind data prevăzută 
în avizul de inspecție fiscală. 

Modificări aplicabile inclusiv inspecțiilor fiscale în curs la data intrării în vigoare a OUG: 

o se reglementează dreptul contribuabilului de a solicita emiterea deciziei de impunere provizorii 
după împlinirea a jumătate din durata legală de efectuare a inspecției fiscale, în cazul în care nu a 
fost informat cu privire la finalizarea unei verificări a unei perioade fiscale/tip de obligație fiscală în 
termen de 5 zile lucrătoare; 
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o decizia de impunere provizorie se emite și comunică în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la 
data solicitării, în cazul marilor contribuabili, sau în termen de cel mult 5 zile lucrătoare pentru 
ceilalți contribuabili, în scopul stingerii obligațiilor fiscale suplimentare. În caz contrar, 
contribuabilul nu va datora dobânzi și penalități de nedeclarare începând din ziua următoare 
împlinirii termenului de emitere şi comunicare şi până la data la care decizia a fost comunicată 
contribuabilului/plătitorului; 

o decizia de impunere provizorie este titlu de creanță care devine titlu executoriu la împlinirea 
termenelor de plată prevăzute de art. 156 alin. (1) din CPF, iar obligațiile fiscale stabilite prin 
acestea se includ/regularizează în deciziile de impunere finale și se contestă împreună cu acestea. 

Modificări privind verificarea documentară 

o Este reglementată competența organelor de control antifraudă fiscală și a organelor fiscale 
competente să exercite verificarea situației fiscale personale de a efectua verificarea documentară 
pe întreg teritoriul țării, alături de structurile de inspecție fiscală din cadrul organului fiscal central. 

o Este reglementată posibilitatea de a fi supuse verificării documentare una sau mai multe operațiuni 
și documente aferente unei perioade de timp determinate. 

o În situația constatării unor nereguli, contribuabilul va fi înștiințat de către organul fiscal, care îi va 
solicita să prezinte documentele și explicațiile scrise, într-un termen de maximum 30 de zile de la 
comunicarea înștiințării, cu posibilitatea solicitării prelungirii termenului, pentru motive temeinic 
justificate. 

o Decizia de impunere rezultată în urma verificării documentare emisă fără audierea contribuabilului, 
este lovită de nulitate, cu excepția situației în care contribuabilul a notificat în scris organul fiscal 
că renunța la audiere.  

Modificări privind controlul antifraudă 

o Se introduce la art. 137 din CPF trimiterea la prevederile art. 6 din OUG nr. 74/2013 care 
reglementează atribuțiile și drepturile care revin organelor de control antifraudă fiscală. 

o Sunt reglementate în mod expres drepturile contribuabilului pe durata controlului antifraudă, 
precum: dreptul de a solicita legitimarea organelor de control antifraudă fiscală care efectuează 
acțiunea de control, de a beneficia de asistență de specialitate, de a fi informat pe parcursul 
desfășurării controlului asupra constatărilor efectuate, de a-i fi cât mai puțin afectată activitatea, 
de a primi dovada scrisă în cazul reținerii unor documente, dreptul anumitor persoane de a refuza 
furnizarea de informații etc. 

Modificări privind verificarea situației fiscale personale 

o Aspectele precizate mai sus referitoare la reglementarea notificării de conformare anterioare 
inspecției fiscale, efectuarea analizei de risc în vederea identificării contribuabililor care prezintă 
risc fiscal, respectiv posibilitatea selectării aleatorii a acestora pentru efectuarea unei acțiuni de 
control vor fi aplicabile și în cazul verificării situației fiscale personale. 

 

VI. Ordin nr. 2545/6316 pentru aprobarea Procedurii de utilizare și funcționare a sistemului 

național privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-

Transport.  

 

o Se aprobă nouă procedura privind modul de declarare si de transmitere a datelor necesare a 
fi declarate în Sistemul RO e-Transport. Vechea procedură aprobată prin Ordinul 1190/4625 
din 2022 se abrogă. 

o Printre modificările/clarificările aduse față de procedura precedentă se numără: 

− Conceptul “relații comerciale” a fost înlocuit cu “partida de bunuri” 

− Masa tehnică admisă pentru categoriile de vehicule rutiere care fac obiectul 
monitorizării este de 2,5 tone (față de 3,5 tone). 

− Depozitarul bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul tranzacțiilor 
intracomunitare aflate în tranzit are obligația de a declara in sistemul RO e-transport 
date despre toate bunurile transportate, în cazul în care documentele pe care le 
deține nu conțin informații pentru încadrarea bunurilor în categoriile de risc. 
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− Pentru transporturile în sistem grupat numărul de coduri UIT trebuie să fie egal cu 
numărul de partide de bunuri cu risc fiscal ridicat care fac obiectul respectivului 
transport. 

− La stabilirea masei brute totale a bunurilor se iau în considerare și ambalajele 
necesare comercializării și transportul bunurilor. 

− La stabilirea valorii totale a bunurilor se va avea în vedere: valoarea fără TVA, iar în 
cazul tranzacțiilor în valută conversia în lei se va face la cursul BNR valabil la data 
declarării în sistemul RO e-transport. 

− Bunurile care nu au fost recepționate de beneficiar/destinatar vor reveni la expeditor 
în baza codului UIT inițial. Pentru returul ulterior al bunurilor care au fost recepționate 
este însă necesar obținerea unui nou cod UIT. Există de asemenea obligația 
furnizorului/beneficiarului de a menționa returul în mod corespunzător în sistemul 
RO e-transport. 

− În cazul transporturilor cu mai multe mijloace de transport (și altele decât rutier, e.g., 
naval, aerian etc), se va declara doar componenta de transport rutier – caz în care 
locul de încărcare/descărcare va fi locul în care mijlocul de transport rutier 
preia/predă bunurile. 

− Sunt aduse clarificări suplimentare privind modul de raportate a transportului de 
bunuri în cadrul unor non-transferuri sau stocuri la dispoziția clientului. 

− În situația în care, în mod excepțional, transportul declarat în Sistemul RO e-Transport 
nu este finalizat în termenul de valabilitate a codului UIT, declarantul va infirma 
transportul în Sistemul RO e-Transport şi va relua operaţiunea de declarare a 
transportului şi obţinere a unui nou cod UIT. 

− În perioada celor 3 zile calendaristice, dar nu mai târziu de punerea efectivă în mişcare 
a vehiculului, datele declarate în RO e-Transport pot fi modificate cu păstrarea 
codului UIT iniţial. 

− Au fost clarificate noțiunile de produse similare și valoare medie unitară - în scopul 
aplicării sancțiunii confiscării. 

 
VII. Ordin nr. 4634/397 al ministrului finanțelor și al ministrului agriculturii și dezvoltării 

rurale privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea de îngrășăminte și 
pesticide de tipul celor utilizate în mod normal în producția agricolă, semințe și alte 
produse agricole destinate însămânțării sau plantării, precum și pentru prestările de 
servicii de tipul celor utilizate în mod normal în producția agricolă 
 

o Sunt publicate categoriile specifice și codurile NC aferente pentru îngrășăminte, semințe și 
produse agricole destinate însămânțării sau plantării și pesticide  încadrate  pentru aplicarea 
cotei reduse de 9% începând cu 1 ianuarie 2023. De asemenea, sunt publicate si tipurile de 
servicii specifice subiect al aceleași cote reduse, respectiv, fertilizat, arat, discuit, semănat sau 
plantat, stropit, tocat resturi vegetale etc.  
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Pentru mai multe detalii, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați. 
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rețeaua globală a firmelor membre, vă rugăm să accesați www.deloitte.com/ro/despre. 
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Reff și Asociaţii SCA este societate de avocați membră a Baroului București, independentă în 
conformitate cu reglementările aplicabile profesiei de avocat, și reprezintă rețeaua de societăti de 
avocați Deloitte Legal in România. Deloitte Legal înseamnă practicile juridice ale membrilor Deloitte 
Touche Tohmatsu Limited și afiliații acestora care oferă servicii de asistență juridică. Pentru o descriere a 
serviciilor de asistență juridică oferite de entitățile membre ale Deloitte Legal, vă rugăm accesați: 
http://www.deloitte.com/deloittelegal. 
 
Acest Alert este furnizat cu titlu orientativ și nu trebuie considerat drept serviciu de consultanță. Este 
bine să solicitați consultanță fiscală/juridică de specialitate înainte de a întreprinde acțiuni bazate pe 
cuprinsul acestui document. 
 
Această publicație conține doar informații generale și Deloitte Touche Tohmatsu Limited și firmele 
membre sau afiliate (numite împreună Deloitte Network) nu oferă consultanță sau servicii profesionale 
prin intermediul acestei publicații. Înainte de a lua orice decizie sau de a acționa într-un mod care v-ar 
putea afecta finanțele sau afacerea, trebuie să discutați cu un consultant profesionist. Nicio entitate a 
Deloitte Network nu va fi răspunzătoare pentru pierderile de orice natură suferite de către persoanele 
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