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MODIFICĂRI ADUSE CODULUI FISCAL DE OG 16/2022
TITLUL IV - IMPOZITUL PE VENIT

Art.
I
Pct.

Forma  Codului  fiscal  în  vigoare  ÎNAINTE  de  modificările
aduse de OG nr. 16/2022

Forma Codului fiscal în vigoare DUPĂ modificările
aduse de OG nr. 16/2022

Data
intrarii
în
vigoare

23 ART. 60    Scutiri   (...)
4. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii şi
asimilate  salariilor  prevăzute  la  art.  76  alin.  (1)  -  (3),  ca
urmare a desfăşurării activităţii pe bază de contract individual
de  muncă  încheiat  pe  o  perioadă  de  12  luni,  cu  persoane
juridice  române  care  desfăşoară  activităţi  sezoniere  dintre
cele prevăzute la art. 1 al Legii nr. 170/2016 privind impozitul
specific unor activităţi, în cursul unui an;

La articolul 60, punctul 4 se abrogă. 1 ianuarie 
2023

24 ART. 60    Scutiri   (...)

5. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii şi
asimilate  salariilor  prevăzute  la  art.  76  alin.  (1)  -  (3),  în
perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2028 inclusiv, pentru
care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

La articolul 60, partea dispozitivă a punctului 5 se modifică şi
va avea următorul cuprins:
5.  persoanele  fizice,  pentru  veniturile  realizate  din  salarii  şi
asimilate  salariilor  prevăzute  la  art.  76  alin.  (1)  -  (3),  pentru
activitatea  desfăşurată  în  România,  în  baza  contractului
individual de muncă, până la 31 decembrie 2028 inclusiv, pentru
care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

Începând cu
veniturile  
aferente 
lunii 
ianuarie 
2023 

25 ART. 60    Scutiri   (...) La articolul 60 punctul 5, după litera b) se introduce o nouă
literă, lit. b^1), cu următorul cuprins:
    "b^1) pentru determinarea ponderii cifrei de afaceri realizată
efectiv din activitatea de construcţii  în cifra de afaceri  totală,
indicatorul  cifra  de afaceri  realizată efectiv  din  activitatea  de
construcţii cuprinde numai veniturile din activitatea desfăşurată

În 3 zile 
de la data 
publicării 
(18 iulie 
2022)
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pe  teritoriul  României,  iar  indicatorul  cifra  de  afaceri  totală
cuprinde atât veniturile din activitatea desfăşurată pe teritoriul
României, cât şi în afara României. Prin activitatea desfăşurată
pe teritoriul României se înţelege activitatea desfăşurată efectiv
în România în scopul realizării de produse şi prestări de servicii;".

26 ART. 60    Scutiri   (...)
 5.  persoanele fizice,  pentru veniturile  realizate din salarii  şi  asimilate
salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1) - (3), în perioada 1 ianuarie 2019 -
31  decembrie  2028  inclusiv,  pentru  care  sunt  îndeplinite  cumulativ
următoarele condiţii:
...
b)  angajatorii  realizează  cifră  de  afaceri  din  activităţile
menţionate la  lit.  a)  şi  alte  activităţi  specifice  domeniului
construcţii în limita a cel puţin 80% din cifra de afaceri totală.
Pentru  societăţile  comerciale nou-înfiinţate,  respectiv
înregistrate la registrul comerţului începând cu luna ianuarie a
anului  2019,  cifra  de  afaceri  se  calculează  cumulat  de  la
începutul anului, inclusiv luna în care se aplică scutirea, iar
pentru societăţile comerciale existente la data de 1 ianuarie a
fiecărui  an  se  consideră  ca  bază de calcul  cifra  de  afaceri
realizată cumulat  pe anul  fiscal  anterior. Pentru  societăţile
comerciale existente la data de 1 ianuarie al fiecărui an care
au avut o cifră de afaceri din activităţile menţionate la lit. a)
realizată cumulat pe anul fiscal anterior de peste 80% inclusiv,
facilităţile fiscale se vor acorda pe toată durata anului în curs,
iar  pentru  societăţile  comerciale  existente  la  aceeaşi  dată
care nu realizează această limită minimă a cifrei de afaceri se
va  aplica  principiul  societăţilor  comerciale  nou-înfiinţate.
Această cifră de afaceri se realizează pe bază de contract sau
comandă şi acoperă manoperă, materiale, utilaje, transport,
echipamente,  dotări,  precum  şi  alte  activităţi  auxiliare
necesare activităţilor menţionate la lit. a). Cifra de afaceri va
cuprinde inclusiv producţia realizată şi nefacturată;
 c)  veniturile  brute  lunare  din  salarii  şi  asimilate  salariilor
prevăzute la art.  76 alin.  (1) -  (3),  realizate de persoanele
fizice  pentru  care  se  aplică  scutirea  sunt  calculate  la  un
salariu  brut  de  încadrare  pentru  8  ore  de  muncă/zi  de
minimum 3.000 lei lunar. Scutirea se aplică pentru sumele din

La articolul 60 punctul 5, literele b)  şi  c) se modifică şi vor
avea următorul cuprins:

b) angajatorii realizează cifră de afaceri din activităţile prevăzute
la lit.  a)  în  limita a cel  puţin 80% din cifra  de afaceri  totală.
Pentru angajatorii nou-înfiinţaţi, respectiv înregistraţi la registrul
comerţului/înregistraţi fiscal  în cursul anului, cifra de afaceri se
calculează cumulat de la data înregistrării, inclusiv luna în care se
aplică  scutirea,  iar  pentru  angajatorii existenţi  la  data  de  1
ianuarie  a  fiecărui  an,  cifra  de  afaceri  se  calculează  cumulat
pentru perioada corespunzătoare din anul curent, inclusiv luna în
care se aplică scutirea. Această cifră de afaceri se realizează pe
bază de contract sau comandă şi acoperă manoperă, materiale,
utilaje, transport, echipamente, dotări, precum şi alte activităţi
auxiliare  necesare  activităţilor  prevăzute  la  lit.  a).  Cifra  de
afaceri va cuprinde inclusiv producţia realizată şi nefacturată;
    ....
    

c)  veniturile  brute  lunare  din  salarii  şi  asimilate  salariilor
prevăzute la art. 76 alin. (1) - (3), realizate de persoanele fizice
pentru care se aplică scutirea sunt calculate la un salariu brut de
încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 3.000 lei lunar.
Scutirea se aplică pentru sumele din venitul brut lunar de până la

Art. 60 
pct. 5 lit. 
b) - în 3 
zile de la 
data 
publicării
(18 iulie 
2022)

Art. 60 
pct. 5 lit. 
c) - 
se aplică 
veniturilor
aferente 
lunii 
august 
2022



Page 3 of 21

venitul brut lunar de până la 30.000 lei, obţinut din salarii şi
asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1) - (3), realizate
de  persoanele  fizice.  Partea  din  venitul  brut  lunar  ce
depăşeşte 30.000 lei nu va beneficia de facilităţi fiscale;

10.000  lei  inclusiv,  obţinut  din  salarii  şi  asimilate  salariilor
prevăzute la art. 76 alin. (1) - (3), realizate de persoanele fizice.
Partea  din  venitul  brut  lunar  ce  depăşeşte  10.000  lei nu
beneficiază de facilităţi fiscale;".

27 ART. 60    Scutiri   (...)

7. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii şi
asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1) - (3), pentru
activitatea desfăşurată în România, până la 31 decembrie 2028
inclusiv, pentru care sunt îndeplinite cumulativ următoarele
condiţii:

La articolul 60, partea dispozitivă a punctului 7 se modifică şi
va avea următorul cuprins:
    "7. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii şi
asimilate  salariilor  prevăzute  la  art.  76  alin.  (1)  -  (3),  pentru
activitatea  desfăşurată  în  România,  în  baza  contractului
individual de muncă, până la 31 decembrie 2028 inclusiv, pentru
care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:".

Începând cu
veniturile  
aferente 
lunii 
ianuarie 
2023 

28 ART. 60    Scutiri   (...)
7. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii şi
asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1) - (3), pentru
activitatea desfăşurată în România, până la 31 decembrie 2028
inclusiv, pentru care sunt îndeplinite cumulativ următoarele
condiţii:
...
b)  angajatorii  realizează  cifră  de  afaceri  din  activităţile
menţionate la  lit.  a)  în  limita  a  cel  puţin 80% din cifra  de
afaceri  totală.  Pentru  angajatorii  nou-înfiinţaţi,  respectiv
înregistraţi la registrul comerţului/înregistraţi fiscal începând
cu luna iunie 2022, cifra de afaceri se calculează cumulat de
la data înregistrării, inclusiv luna în care se aplică scutirea, iar
pentru  angajatorii  existenţi  la  data  de  1  iunie  2022  se
consideră ca bază de calcul cifra de afaceri realizată cumulat
de  la  începutul  anului,  respectiv  cumulat  de  la  data
înregistrării în cazul celor constituiţi/înregistraţi în perioada
cuprinsă între începutul anului şi data de 1 iunie 2022, inclusiv
luna în care se aplică scutirea. Pentru angajatorii existenţi la
data de 1 ianuarie a fiecărui an ulterior datei de 1 iunie 2022,
cifra  de  afaceri  din  activităţile  menţionate  la  lit.  a) se
calculează cumulat pentru perioada corespunzătoare din anul
curent, inclusiv luna în care se aplică scutirea. Această cifră
de afaceri se realizează pe bază de contract sau comandă şi
acoperă  manoperă,  materiale,  utilaje,  transport,
echipamente,  dotări,  precum  şi  alte  activităţi  auxiliare

La articolul 60 punctul 7, literele b) şi c) se modifică şi  vor
avea următorul cuprins:

"b)  angajatorii  realizează  cifră  de  afaceri  din  activităţile
prevăzute la lit. a) în limita a cel puţin 80% din cifra de afaceri
totală. Pentru angajatorii nou-înfiinţaţi, respectiv înregistraţi la
registrul  comerţului/înregistraţi  fiscal  începând  cu  luna  iunie
2022,  cifra  de  afaceri  se  calculează  cumulat  de  la  data
înregistrării,  inclusiv luna în care se aplică scutirea, iar pentru
angajatorii existenţi la data de 1 iunie 2022 se consideră ca bază
de  calcul  cifra  de  afaceri  realizată  cumulat  de  la  începutul
anului, respectiv cumulat de la data înregistrării  în cazul celor
constituiţi/înregistraţi în perioada cuprinsă între începutul anului
şi data de 1 iunie 2022, inclusiv luna în care se aplică scutirea.
Pentru angajatorii  existenţi la data de 1 ianuarie a fiecărui an
ulterior  datei  de  1  iunie  2022,  cifra  de  afaceri  se  calculează
cumulat  pentru  perioada  corespunzătoare  din  anul  curent,
inclusiv luna în care se aplică scutirea. Această cifră de afaceri se
realizează  pe  bază  de  contract,  comandă  sau  alte  documente
specifice  sectorului  agricol  şi  industriei  alimentare şi  acoperă
manoperă,  materiale,  utilaje,  transport,  echipamente,  dotări.
Cifra  de  afaceri  va  cuprinde  inclusiv  producţia  realizată  şi

Art. 60 
pct. 7 lit. 
b) - în 3 
zile de la 
data 
publicării
(18 iulie 
2022)

Art. 60 
pct. 7 lit. 
c) - 
se aplică 
venituri-
lor 
aferente 
lunii 
august 
2022
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necesare activităţilor menţionate la lit. a). Cifra de afaceri va
cuprinde inclusiv producţia realizată şi nefacturată;
    c) veniturile brute lunare din salarii şi asimilate salariilor
prevăzute la art.  76 alin.  (1) -  (3),  realizate de persoanele
fizice  pentru  care  se  aplică  scutirea,  sunt  calculate  la  un
salariu  brut  de  încadrare  pentru  8  ore  de  muncă/zi  de
minimum 3.000 lei lunar. Scutirea se aplică pentru sumele din
venitul brut lunar de până la 30.000 lei, obţinut din salarii şi
asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1) - (3), realizate
de  persoanele  fizice.  Partea  din  venitul  brut  lunar  ce
depăşeşte 30.000 lei nu va beneficia de facilităţi fiscale;

nefacturată;

    c)  veniturile  brute  lunare  din  salarii  şi  asimilate  salariilor
prevăzute la art. 76 alin. (1) - (3), realizate de persoanele fizice
pentru care se aplică scutirea, sunt calculate la un salariu brut de
încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 3.000 lei lunar.
Scutirea se aplică pentru sumele din venitul brut lunar de până la
10.000  lei  inclusiv,  obţinut  din  salarii  şi  asimilate  salariilor
prevăzute la art. 76 alin. (1) - (3), realizate de persoanele fizice.
Partea  din  venitul  brut  lunar  ce  depăşeşte  10.000  lei nu
beneficiază de facilităţi fiscale;".

29   ART. 62  Venituri neimpozabile
    
c)  indemnizaţiile  pentru:  risc  maternal,  maternitate,
creşterea copilului şi îngrijirea copilului bolnav, potrivit legii;

La  articolul  62,  litera  c)  se  modifică  şi  va  avea  următorul
cuprins:
    "c)  indemnizaţiile  pentru:  risc  maternal,  maternitate,
creşterea  copilului  şi  îngrijirea  copilului  bolnav,  îngrijirea
pacientului cu afecţiuni oncologice, potrivit legii;".

în 3 zile 
de la data 
publicării
(18  iulie 
2022)

30 ART. 69  Stabilirea venitului net anual pe baza normelor de
venit
(9) Contribuabilii pentru care venitul net se determină pe bază
de norme de venit şi care în anul fiscal anterior au înregistrat
un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei
de 100.000 euro, începând cu anul fiscal următor au obligaţia
determinării  venitului  net  anual  în  sistem  real.  Cursul  de
schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului în
lei  al  sumei  de  100.000  euro este  cursul  de  schimb  mediu
anual comunicat de Banca Naţională a României, la sfârşitul
anului fiscal. Această categorie de contribuabili are obligaţia
să  completeze  corespunzător  şi  să  depună  declaraţia  unică
privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de
persoanele fizice până la data de 25 mai, inclusiv, a anului
următor celui de realizare a venitului.

La articolul 69, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
    "(9) Contribuabilii, pentru care venitul net se determină pe
bază  de  norme  de  venit  şi  care  în  anul  fiscal  anterior  au
înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei
al  sumei  de  25.000  euro,  începând  cu  anul  fiscal  următor  au
obligaţia determinării venitului net anual în sistem real. Cursul de
schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului în lei
al  sumei  de  25.000  euro este  cursul  de  schimb  mediu  anual
comunicat  de  Banca  Naţională  a  României,  la  sfârşitul  anului
fiscal.  Această  categorie  de  contribuabili  are  obligaţia  să
completeze corespunzător şi să depună declaraţia unică privind
impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele
fizice până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de
realizare a venitului."

Începând cu
veniturile  
aferente 
anului 2023 

31 ART.  76  Definirea  veniturilor  din  salarii  şi  asimilate
salariilor   (...)
 (2)  Regulile  de  impunere  proprii  veniturilor  din  salarii  se
aplică şi următoarelor tipuri de venituri, considerate asimilate
salariilor:

 La articolul 76 alineatul (2), litera k) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
   "k) indemnizaţia de delegare, indemnizaţia de detaşare, inclusiv
indemnizaţia  specifică  detaşării  transnaţionale,  prestaţiile
suplimentare primite de  lucrătorii mobili prevăzuţi în Hotărârea
Guvernului nr. 38/2008 privind organizarea timpului de muncă al

Începând cu
veniturile  
aferente 
lunii 
ianuarie 
2023 
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 k)  indemnizaţia  de  delegare,  indemnizaţia  de  detaşare,
inclusiv  indemnizaţia  specifică  detaşării  transnaţionale,
prestaţiile suplimentare primite de salariaţi în baza clauzei de
mobilitate,  precum  şi  orice  alte  sume  de  aceeaşi  natură,
altele decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de
transport şi cazare, primite de salariaţi potrivit legislaţiei în
materie, pe perioada desfăşurării activităţii în altă localitate,
în  ţară  sau  în  străinătate,  în  interesul  serviciului,  pentru
partea care depăşeşte plafonul neimpozabil stabilit astfel:

    (i) în ţară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţie,
prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul autorităţilor şi
instituţiilor  publice,  în  limita  a  3  salarii  de  bază
corespunzătoare locului de muncă ocupat;
   (ii) în străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă,
prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul român trimis în
străinătate  pentru  îndeplinirea  unor  misiuni  cu  caracter
temporar, în limita a 3 salarii de bază corespunzătoare locului
de muncă ocupat.
    Plafonul aferent valorii a 3 salarii de bază corespunzătoare
locului de muncă ocupat se calculează prin raportarea celor 3
salarii  la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă, iar
rezultatul  se multiplică  cu numărul  de zile  din perioada de
delegare/detaşare/desfăşurare a activităţii în altă localitate,
în ţară sau în străinătate;

persoanelor care efectuează activităţi mobile de transport rutier,
cu modificările ulterioare, precum şi orice alte sume de aceeaşi
natură, altele decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor
de transport şi cazare, primite de salariaţi potrivit legislaţiei în
materie, pe perioada desfăşurării activităţii în altă localitate, în
ţară sau în străinătate, în interesul serviciului, pentru partea care
depăşeşte plafonul neimpozabil stabilit astfel:
    (i) în ţară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţie,
prin  hotărâre  a  Guvernului,  pentru  personalul  autorităţilor  şi
instituţiilor publice, în limita a 3 salarii de bază corespunzătoare
locului de muncă ocupat;
    (ii) în străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă,
prin  hotărâre  a  Guvernului,  pentru  personalul  român  trimis  în
străinătate  pentru  îndeplinirea  unor  misiuni  cu  caracter
temporar, în limita a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de
muncă ocupat.
    Plafonul aferent valorii  a 3 salarii  de bază corespunzătoare
locului  de muncă ocupat  se calculează  prin  raportarea celor  3
salarii  la  numărul  de  zile  lucrătoare  din  luna  respectivă,  iar
rezultatul  se  multiplică  cu  numărul  de  zile  din  perioada  de
delegare/detaşare/desfăşurare a activităţii în altă localitate, în
ţară sau în străinătate;".

32 Art. 76 Definirea veniturilor din salarii şi asimilate salariilor
 (2)  Regulile  de  impunere  proprii  veniturilor  din  salarii  se  aplică  şi
următoarelor tipuri de venituri, considerate asimilate salariilor:

La articolul 76 alineatul (2), după litera k) se introduce o nouă
literă, lit. k^1), cu următorul cuprins:
    "k^1)  prestaţiile  suplimentare  primite  de  salariaţi  în  baza
clauzei de mobilitate potrivit legii, altele decât cele prevăzute la
alin. (2) lit. k), pentru partea care depăşeşte limitele prevăzute
la alin. (4^1) lit. a);".

Începând cu
veniturile  
aferente 
lunii 
ianuarie 
2023 

33 Art. 76 Definirea veniturilor din salarii şi asimilate salariilor
(3) Avantajele,  în bani sau în natură, primite în legătură cu o activitate
menţionată la alin. (1) şi (2), precum şi cele primite de la terţi ca urmare a
unei relaţii contractuale între părţi, cu excepţia celor prevăzute la alin.
(4), includ, însă nu sunt limitate la:

La articolul 76 alineatul (3), după litera a) se introduce o nouă
literă, lit. a^1), cu următorul cuprins:
    "a^1) veniturile prevăzute la alin. (4^1) lit. d) - g), pentru
partea care depăşeşte limitele prevăzute la alin. (4^1);".

ÎÎncepând 
cu 
veniturile  
aferente 
lunii 
ianuarie 
2023 
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34 Art. 76 Definirea veniturilor din salarii şi asimilate salariilor
(3) Avantajele, în bani sau în natură, primite în legătură cu o activitate
menționată  la  alin.  (1)  şi  (2),  precum şi  cele  primite  de  la  terți  ca
urmare  a  unei  relații  contractuale  între  părți,  cu  excepția  celor
prevăzute la alin. (4), includ, însă nu sunt limitate la:
 ...
b)  cazare,  hrană,  îmbrăcăminte,  personal  pentru  munci
casnice, precum şi alte bunuri sau servicii oferite gratuit ori la
un preţ mai mic decât preţul pieţei;

La articolul  76 alineatul (3), litera b) se modifică şi va avea
următorul cuprins:

    "b)  cazare,  hrană,  îmbrăcăminte,  personal  pentru  munci
casnice, precum şi alte bunuri sau servicii oferite gratuit ori la un
preţ  mai  mic  decât  preţul  pieţei,  altele  decât  cele  care  se
încadrează în limitele prevăzute la alin. (4^1) lit. b) şi c);".

Începând cu
veniturile  
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35 Art. 76 Definirea veniturilor din salarii şi asimilate salariilor
(4) Următoarele venituri nu sunt impozabile, în înțelesul impozitului pe
venit:
a) ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru bolile grave
şi  incurabile,  ajutoarele  pentru  dispozitive  medicale,
ajutoarele pentru naştere/adopţie, ajutoarele pentru pierderi
produse  în  gospodăriile  proprii  ca  urmare  a  calamităţilor
naturale,  veniturile  reprezentând  cadouri  în  bani  şi/sau  în
natură, inclusiv tichete cadou, oferite salariaţilor, precum şi
cele oferite pentru copiii  minori ai acestora, contravaloarea
transportului  la  şi  de  la  locul  de  muncă  al  salariatului,
contravaloarea  serviciilor  turistice  şi/sau  de  tratament,
inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru salariaţii
proprii  şi  membrii  de  familie  ai  acestora, acordate  de
angajator  pentru  salariaţii  proprii  sau  alte  persoane,  astfel
cum este prevăzut în contractul de muncă sau în regulamentul
intern.
    Nu sunt impozabile nici veniturile de natura celor prevăzute
mai  sus,  realizate  de  persoane  fizice,  dacă  aceste  venituri
sunt  primite în baza unor  legi  speciale  şi/sau finanţate din
buget,  cu  excepţia  indemnizaţiilor  de  vacanţă  acordate
potrivit legii.
    În  cazul  cadourilor  în  bani  şi/sau  în  natură,  inclusiv
tichetele  cadou,  oferite  de  angajatori,  veniturile  sunt
neimpozabile,  în  măsura  în  care  valoarea  acestora  pentru
fiecare persoană în parte, cu fiecare ocazie din cele de mai
jos, nu depăşeşte 300 lei:
    (i) cadouri oferite angajaţilor, precum şi cele oferite pentru

La articolul  76 alineatul (4), litera a) se modifică şi  va avea
următorul cuprins:
    "a) ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru bolile grave
şi incurabile, ajutoarele pentru dispozitive medicale, ajutoarele
pentru  naştere/adopţie,  ajutoarele  pentru  pierderi  produse  în
gospodăriile proprii ca urmare a calamităţilor naturale, veniturile
reprezentând cadouri  în  bani  şi/sau  în  natură,  inclusiv  tichete
cadou, oferite salariaţilor,  precum şi  cele  oferite pentru copiii
minori ai acestora, contravaloarea transportului la şi de la locul
de muncă al salariatului, acordate de angajator pentru salariaţii
proprii sau alte persoane, astfel cum este prevăzut în contractul
de muncă sau în regulamentul intern.

    Nu sunt impozabile nici veniturile de natura celor prevăzute
mai sus, realizate de persoane fizice, dacă aceste venituri sunt
primite în baza unor legi speciale şi/sau finanţate din buget, cu
excepţia indemnizaţiilor de vacanţă acordate potrivit legii.
    În cazul cadourilor în bani şi/sau în natură, inclusiv tichetele
cadou,  oferite  de  angajatori,  veniturile  sunt  neimpozabile,  în
măsura  în  care  valoarea  acestora  pentru  fiecare  persoană  în
parte, cu fiecare ocazie din cele de mai jos, nu depăşeşte 300 lei:
(i) cadouri oferite angajaţilor, precum şi cele oferite pentru copiii
minori ai acestora, cu ocazia Paştelui, Crăciunului şi a sărbătorilor
similare ale altor culte religioase;
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copiii minori ai acestora, cu ocazia Paştelui, Crăciunului şi a
sărbătorilor similare ale altor culte religioase;
    (ii) cadouri oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie;
    (iii) cadouri oferite angajaţilor în beneficiul copiilor minori
ai acestora cu ocazia zilei de 1 iunie.
    Contravaloarea serviciilor  turistice şi/sau de tratament,
inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru angajaţii
proprii  şi  membrii  de  familie  ai  acestora,  acordate  de
angajator, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă,
regulamentul  intern,  sau  primite  în  baza  unor  legi  speciale
şi/sau finanţate din buget, este neimpozabilă,  în  măsura în
care valoarea totală a acestora nu depăşeşte într-un an fiscal,
pentru fiecare angajat, nivelul unui câştig salarial mediu brut
utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat
pe anul în care au fost acordate;

(ii) cadouri oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie;
(iii)  cadouri  oferite  angajaţilor  în  beneficiul  copiilor  minori  ai
acestora cu ocazia zilei de 1 iunie;".

36 Art. 76 Definirea veniturilor din salarii şi asimilate salariilor
(4) Următoarele venituri nu sunt impozabile, în înțelesul impozitului pe
venit:

h)  indemnizaţia  de  delegare,  indemnizaţia  de  detaşare,
inclusiv  indemnizaţia  specifică  detaşării  transnaţionale,
prestaţiile suplimentare primite de salariaţi în baza clauzei de
mobilitate,  precum  şi  orice  alte  sume  de  aceeaşi  natură,
primite de salariaţi potrivit legislaţiei în materie, pe perioada
desfăşurării  activităţii  în  altă  localitate,  în  ţară  sau  în
străinătate,  în  interesul  serviciului,  în  limita  plafonului
neimpozabil stabilit la alin. (2) lit. k), precum şi cele primite
pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare;

La articolul  76 alineatul (4), litera h) se modifică şi  va avea
următorul cuprins:
    "h)  indemnizaţia  de  delegare,  indemnizaţia  de  detaşare,
inclusiv  indemnizaţia  specifică  detaşării  transnaţionale,
prestaţiile suplimentare primite de  lucrătorii mobili prevăzuţi în
Hotărârea  Guvernului  nr.  38/2008,  cu  modificările  ulterioare,
precum şi orice alte sume de aceeaşi natură, primite de salariaţi
potrivit legislaţiei în materie, pe perioada desfăşurării activităţii
în  altă  localitate,  în  ţară  sau  în  străinătate,  în  interesul
serviciului, în limita plafonului neimpozabil stabilit la alin. (2) lit.
k),  precum  şi  cele  primite  pentru  acoperirea  cheltuielilor  de
transport şi cazare;".
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37 Art. 76 Definirea veniturilor din salarii şi asimilate salariilor
(4) Următoarele venituri nu sunt impozabile, în înțelesul impozitului pe
venit:
   ş) contribuţiile la un fond de pensii facultative potrivit Legii
nr.  204/2006,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  şi
cele reprezentând contribuţii la scheme de pensii facultative,
calificate astfel în conformitate cu legislaţia privind pensiile
facultative de către Autoritatea de Supraveghere Financiară,
administrate  de  către  entităţi  autorizate  stabilite  în  state

La articolul 76 alineatul (4), literele ş), t), v) şi w) se abrogă. Începând cu
veniturile  
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membre  ale  Uniunii  Europene  sau  aparţinând  Spaţiului
Economic European, suportate de angajator pentru angajaţii
proprii, în limita a 400 euro anual pentru fiecare persoană;
#M120
  t)  primele  de asigurare voluntară de sănătate,  precum şi
serviciile  medicale  furnizate  sub  formă  de  abonament,
suportate de angajator pentru angajaţii proprii, astfel încât la
nivelul anului să nu se depăşească echivalentul în lei al sumei
de 400 euro, pentru fiecare persoană;
 v)  contravaloarea  cheltuielilor  suportate  de
angajator/plătitor  cu  efectuarea  testelor  medicale  de
diagnosticare  a  infecţiei  COVID-19,  din  iniţiativa  acestuia,
pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi
asimilate salariilor, în scopul depistării şi prevenirii răspândirii
coronavirusului  SARS-CoV-2,  pentru  asigurarea  desfăşurării
activităţii  în condiţii  de securitate şi sănătate în muncă, pe
perioada  instituirii  stării  de  urgenţă  sau  de  alertă,  potrivit
legii;
    w) sumele acordate angajaţilor care desfăşoară activităţi în
regim  de  telemuncă  pentru  susţinerea  cheltuielilor  cu
utilităţile la locul în care angajaţii îşi desfăşoară activitatea,
precum electricitate, încălzire, apă şi abonamentul de date, şi
achiziţia mobilierului şi a echipamentelor de birou, în limitele
stabilite  de  angajator  prin  contractul  de  muncă  sau
regulamentul  intern,  în  limita  unui  plafon  lunar  de  400  lei
corespunzător  numărului  de  zile  din  luna  în  care  persoana
fizică desfăşoară activitate în regim de telemuncă. Sumele vor
fi  acordate  fără  necesitatea  de  prezentare  a  documentelor
justificative;

38 Art. 76 Definirea veniturilor din salarii şi asimilate salariilor
(4) Următoarele venituri nu sunt impozabile, în înțelesul impozitului pe
venit:

y)  acoperirea  costurilor  cu  testarea  epidemiologică  şi/sau
vaccinarea  angajaţilor pentru împiedicarea răspândirii bolilor
care pun în pericol sănătatea angajaţilor şi cea publică.

La articolul  76 alineatul (4), litera y) se modifică şi  va avea
următorul cuprins:
    "y) contravaloarea cheltuielilor suportate de angajator/plătitor
cu  acoperirea  costurilor  cu  testarea  epidemiologică  şi/sau
vaccinarea  pentru persoanele fizice care realizează venituri din
salarii  şi  asimilate  salariilor,  în  scopul  împiedicării răspândirii
bolilor care pun în pericol sănătatea acestora şi cea publică."

în 3 zile 
de la data 
publicării 
(18 iulie 
2022)

39 Art. 76 Definirea veniturilor din salarii şi asimilate salariilor La  articolul  76,  după  alineatul  (4)  se  introduc  două  noi Începând cu
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(4) Următoarele venituri nu sunt impozabile, în înțelesul impozitului pe
venit:

alineate, alin. (4^1) şi (4^2), cu următorul cuprins:
    "(4^1) Următoarele venituri cumulate lunar nu reprezintă venit
impozabil  în înţelesul  impozitului  pe venit,  în limita plafonului
lunar de cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului
de muncă ocupat:
    a) prestaţiile suplimentare primite de salariaţi în baza clauzei
de mobilitate potrivit legii,  altele decât cele prevăzute la alin.
(2)  lit.  k),  în  limita  a  2,5  ori  nivelul  legal  stabilit  pentru
indemnizaţia de delegare/detaşare, prin hotărâre a Guvernului,
pentru personalul autorităţilor şi instituţiilor publice;
    b) contravaloarea hranei acordate de către angajator pentru
angajaţii  proprii,  persoane  fizice  care  realizează  venituri  din
salarii sau asimilate salariilor, în alte situaţii decât cea prevăzută
la  alin.  (4)  lit.  c),  astfel  cum  este  prevăzut  în  contractul  de
muncă  sau  în  regulamentul  intern,  în  limita  valorii  maxime,
potrivit  legii,  a  unui  tichet  de masă/persoană/zi,  prevăzută la
data  acordării,  în  conformitate  cu  legislaţia  în  vigoare.  La
stabilirea plafonului lunar neimpozabil nu se iau în calcul numărul
de zile din luna în care persoana fizică desfăşoară activitate în
regim  de  telemuncă  sau  muncă  la  domiciliu  sau  se  află  în
concediu  de  odihnă/medical/delegare.  Prin  hrană  se  înţelege
hrana preparată în unităţi proprii sau achiziţionată de la unităţi
specializate.  Prevederile  nu  sunt  aplicabile  angajaţilor  care
beneficiază de tichete de masă, în conformitate cu legislaţia în
vigoare;
    c)  cazarea  şi  contravaloarea  chiriei  pentru  spaţiile  de
cazare/de locuit puse de către angajatori la dispoziţia angajaţilor
proprii,  persoane  fizice  care  realizează  venituri  din  salarii  sau
asimilate  salariilor,  astfel  cum  este  prevăzut  în  contractul  de
muncă  sau  în  regulamentul  intern,  în  limita  unui  plafon
neimpozabil  de  20%  din  salariul  de  bază  minim  brut  pe  ţară
garantat în plată/lună/persoană, în următoarele condiţii:
    (i)  angajatul,  soţul/soţia  acestuia  nu  deţin  o  locuinţă  în
proprietate  personală  sau în  folosinţă  în  localitatea  în  care  îşi
desfăşoară activitatea;
    (ii)  spaţiul  de cazare/de locuit  se află în unităţile proprii,
inclusiv de tip hotelier sau într-un imobil închiriat în acest scop
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de la o terţă persoană, de către angajator;
    (iii) contractul de închiriere dintre angajator şi terţă persoană
este încheiat în condiţiile legii;
    (iv) plafonul neimpozabil se acordă unuia dintre soţi, în cazul
în care ambii soţi desfăşoară activitate în aceeaşi localitate, la
acelaşi angajator sau la angajatori diferiţi, pe baza declaraţiei pe
propria răspundere a acestuia.
    La determinarea plafonului de 20% din salariul de bază minim
brut pe ţară garantat în plată se ia în calcul valoarea cea mai
mică a salariului minim brut pe ţară, în vigoare în luna pentru
care se acordă avantajele.
    Verificarea  îndeplinirii  condiţiilor  se  efectuează  pe  baza
documentelor  justificative  şi  constituie  responsabilitatea
angajatorului;
    d)  contravaloarea  serviciilor  turistice  şi/sau de tratament,
inclusiv  transportul,  pe  perioada  concediului,  pentru  angajaţii
proprii şi membrii de familie ai acestora, acordate de angajator,
astfel cum este prevăzut în contractul de muncă, regulamentul
intern, sau primite în baza unor legi speciale şi/sau finanţate din
buget,  în  limita  unui  plafon  anual,  pentru  fiecare  angajat,
reprezentând nivelul  unui  câştig  salarial  mediu  brut  utilizat  la
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul în
care au fost acordate;
    e) contribuţiile la un fond de pensii facultative potrivit Legii
nr. 204/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele
reprezentând  contribuţii  la  scheme  de  pensii  facultative,
calificate  astfel  în  conformitate  cu  legislaţia  privind  pensiile
facultative  de  către  Autoritatea  de  Supraveghere  Financiară,
administrate  de  către  entităţi  autorizate  stabilite  în  state
membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic
European,  suportate  de  angajator  pentru  angajaţii  proprii,  în
limita a 400 euro anual pentru fiecare persoană;
    f)  primele  de  asigurare  voluntară  de  sănătate,  precum şi
serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, suportate
de angajator pentru angajaţii proprii, astfel încât la nivelul anului
să  nu se depăşească echivalentul  în  lei  al  sumei  de 400 euro,
pentru fiecare persoană;
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    g) sumele acordate angajaţilor care desfăşoară activităţi în
regim de telemuncă pentru susţinerea cheltuielilor cu utilităţile
la  locul  în  care  angajaţii  îşi  desfăşoară  activitatea,  precum
electricitate, încălzire, apă şi abonamentul de date, şi achiziţia
mobilierului şi a echipamentelor de birou, în limitele stabilite de
angajator prin contractul de muncă sau regulamentul intern, în
limita unui plafon lunar de 400 lei  corespunzător numărului de
zile din luna în care persoana fizică desfăşoară activitate în regim
de  telemuncă.  Sumele  sunt  acordate  fără  necesitatea  de
prezentare a documentelor justificative.
    (4^2) Ordinea în care veniturile prevăzute la alin. (4^1) se
includ  în  plafonul  lunar  de  cel  mult  33%  din  salariul  de  bază
corespunzător  locului  de  muncă  ocupat  se  stabileşte  de
angajator."

40 Art. 77 Deducere personală

  (1) Persoanele fizice prevăzute la art. 59 alin. (1) lit. a) şi
alin.  (2)  au  dreptul  la  deducerea  din  venitul  net  lunar  din
salarii a unei sume sub formă de deducere personală, acordată
pentru  fiecare  lună  a  perioadei  impozabile  numai  pentru
veniturile din salarii la locul unde se află funcţia de bază.
    (2) Deducerea personală se acordă pentru persoanele fizice
care  au  un  venit  lunar  brut  de  până  la  1.950  lei  inclusiv,
astfel:
  (i) pentru contribuabilii care nu au persoane în întreţinere -
510 lei;
  (ii) pentru contribuabilii care au o persoană în întreţinere -
670 lei;
 (iii) pentru contribuabilii care au două persoane în întreţinere
- 830 lei;
  (iv) pentru contribuabilii care au trei persoane în întreţinere
- 990 lei;
 (v)  pentru  contribuabilii  care  au  patru  sau  mai  multe
persoane în întreţinere - 1.310 lei.

Articolul 77 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 77
    Deducere personală
 (1) Persoanele fizice prevăzute la art. 59 alin. (1) lit. a), alin. (2)
şi (2^1) au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a
unei  sume sub  formă  de  deducere  personală,  acordată  pentru
fiecare lună a perioadei impozabile numai pentru veniturile din
salarii la locul unde se află funcţia de bază.
(2) Deducerea personală cuprinde deducerea personală de bază şi
deducerea personală suplimentară şi se acordă în limita venitului
impozabil lunar realizat.

  (3) Deducerea personală de bază se acordă pentru persoanele
fizice care au un venit lunar brut de până la 2.000 de lei peste
nivelul  salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată
aprobat prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna de realizare
a  venitului.  În  situaţia  în  care,  în  cursul  aceleiaşi  luni,  se
utilizează mai multe valori ale salariului minim brut pe ţară, se ia
în calcul valoarea cea mai mică a salariului minim brut pe ţară.
  (4) Pentru contribuabilii  care realizează venituri brute lunare
din  salarii  de  până  la  nivelul  prevăzut  la  alin.  (3)  inclusiv,
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    Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare
din  salarii  cuprinse  între  1.951  lei  şi  3.600  lei,  inclusiv,
deducerile personale sunt degresive faţă de cele de mai sus şi
se stabilesc potrivit următorului tabel:

Venit lunar brut |          Persoane aflate în întreţinere          |
|________________|_________________________________________________|
| de la ..... la | fără | 1 pers. | 2 pers. | 3 pers. | 4 şi peste |
|                |      |         |         |         | 4 pers.    |
|________________|______|_________|_________|_________|____________|
|      1 |  1950 |  510 |     670 |     830 |     990 |       1310 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|
|   1951 |  2000 |  495 |     655 |     815 |     975 |       1295 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|
|   2001 |  2050 |  480 |     640 |     800 |     960 |       1280 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|
|   2051 |  2100 |  465 |     625 |     785 |     945 |       1265 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|
|   2101 |  2150 |  450 |     610 |     770 |     930 |       1250 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|
|   2151 |  2200 |  435 |     595 |     755 |     915 |       1235 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|
|   2201 |  2250 |  420 |     580 |     740 |     900 |       1220 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|
|   2251 |  2300 |  405 |     565 |     725 |     885 |       1205 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|
|   2301 |  2350 |  390 |     550 |     710 |     870 |       1190 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|
|   2351 |  2400 |  375 |     535 |     695 |     855 |       1175 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|
|   2401 |  2450 |  360 |     520 |     680 |     840 |       1160 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|
|   2451 |  2500 |  345 |     505 |     665 |     825 |       1145 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|
|   2501 |  2550 |  330 |     490 |     650 |     810 |       1130 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|
|   2551 |  2600 |  315 |     475 |     635 |     795 |       1115 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|
|   2601 |  2650 |  300 |     460 |     620 |     780 |       1100 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|
|   2651 |  2700 |  285 |     445 |     605 |     765 |       1085 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|
|   2701 |  2750 |  270 |     430 |     590 |     750 |       1070 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|
|   2751 |  2800 |  255 |     415 |     575 |     735 |       1055 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|
|   2801 |  2850 |  240 |     400 |     560 |     720 |       1040 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|
|   2851 |  2900 |  225 |     385 |     545 |     705 |       1025 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|
|   2901 |  2950 |  210 |     370 |     530 |     690 |       1010 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|
|   2951 |  3000 |  195 |     355 |     515 |     675 |        995 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|
|   3001 |  3050 |  180 |     340 |     500 |     660 |        980 |

deducerile  personale  de  bază  se  stabilesc  potrivit  următorului
tabel:

                      |       Persoane aflate în întreţinere       |
|                     |____________________________________________|
|                     |  fără  |1 pers. |2 pers. |3 pers. |4 şi    |
|                     |        |        |        |        |peste   |
|_____________________|________|________|________|________|________|
|  Venit brut lunar   |Procent |Procent |Procent |Procent |Procent |
|                     |din     |din     |din     |din     |din     |
|                     |salariul|salariul|salariul|salariul|salariul|
|                     |minim   |minim   |minim   |minim   |minim   |
|_____________________|________|________|________|________|________|
|  de la .... la ...  |        |        |        |        |        |
|_____________________|________|________|________|________|________|
| 1        | salariul | 20,00% | 25,00% | 30,00% | 35,00% | 45,00% |
|          | minim    |        |        |        |        |        |
|__________|__________|________|________|________|________|________|
| salariul | salariul | 19,50% | 24,50% | 29,50% | 34,50% | 44,50% |
| minim +  | minim +  |        |        |        |        |        |
| 1 leu    | 50 lei   |        |        |        |        |        |
|__________|__________|________|________|________|________|________|
| salariul | salariul | 19,00% | 24,00% | 29,00% | 34,00% | 44,00% |
| minim +  | minim +  |        |        |        |        |        |
| 51 lei   | 100 lei  |        |        |        |        |        |
|__________|__________|________|________|________|________|________|
| salariul | salariul | 18,50% | 23,50% | 28,50% | 33,50% | 43,50% |
| minim +  | minim +  |        |        |        |        |        |
| 101 lei  | 150 lei  |        |        |        |        |        |
|__________|__________|________|________|________|________|________|
| salariul | salariul | 18,00% | 23,00% | 28,00% | 33,00% | 43,00% |
| minim +  | minim +  |        |        |        |        |        |
| 151 lei  | 200 lei  |        |        |        |        |        |
|__________|__________|________|________|________|________|________|
| salariul | salariul | 17,50% | 22,50% | 27,50% | 32,50% | 42,50% |
| minim +  | minim +  |        |        |        |        |        |
| 201 lei  | 250 lei  |        |        |        |        |        |
|__________|__________|________|________|________|________|________|
| salariul | salariul | 17,00% | 22,00% | 27,00% | 32,00% | 42,00% |
| minim +  | minim +  |        |        |        |        |        |
| 251 lei  | 300 lei  |        |        |        |        |        |
|__________|__________|________|________|________|________|________|
| salariul | salariul | 16,50% | 21,50% | 26,50% | 31,50% | 41,50% |
| minim +  | minim +  |        |        |        |        |        |
| 301 lei  | 350 lei  |        |        |        |        |        |
|__________|__________|________|________|________|________|________|
| salariul | salariul | 16,00% | 21,00% | 26,00% | 31,00% | 41,00% |
| minim +  | minim +  |        |        |        |        |        |
| 351 lei  | 400 lei  |        |        |        |        |        |
|__________|__________|________|________|________|________|________|
| salariul | salariul | 15,50% | 20,50% | 25,50% | 30,50% | 40,50% |
| minim +  | minim +  |        |        |        |        |        |
| 401 lei  | 450 lei  |        |        |        |        |        |
|__________|__________|________|________|________|________|________|
| salariul | salariul | 15,00% | 20,00% | 25,00% | 30,00% | 40,00% |
| minim +  | minim +  |        |        |        |        |        |
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|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|
|   3051 |  3100 |  165 |     325 |     485 |     645 |        965 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|
|   3101 |  3150 |  150 |     310 |     470 |     630 |        950 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|
|   3151 |  3200 |  135 |     295 |     455 |     615 |        935 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|
|   3201 |  3250 |  120 |     280 |     440 |     600 |        920 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|
|   3251 |  3300 |  105 |     265 |     425 |     585 |        905 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|
|   3301 |  3350 |   90 |     250 |     410 |     570 |        890 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|
|   3351 |  3400 |   75 |     235 |     395 |     555 |        875 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|
|   3401 |  3450 |   60 |     220 |     380 |     540 |        860 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|
|   3451 |  3500 |   45 |     205 |     365 |     525 |        845 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|
|   3501 |  3550 |   30 |     190 |     350 |     510 |        830 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|
|   3551 |  3600 |   15 |     175 |     335 |     495 |        815 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|

| 451 lei  | 500 lei  |        |        |        |        |        |
|__________|__________|________|________|________|________|________|
| salariul | salariul | 14,50% | 19,50% | 24,50% | 29,50% | 39,50% |
| minim +  | minim +  |        |        |        |        |        |
| 501 lei  | 550 lei  |        |        |        |        |        |
|__________|__________|________|________|________|________|________|
| salariul | salariul | 14,00% | 19,00% | 24,00% | 29,00% | 39,00% |
| minim +  | minim +  |        |        |        |        |        |
| 551 lei  | 600 lei  |        |        |        |        |        |
|__________|__________|________|________|________|________|________|
| salariul | salariul | 13,50% | 18,50% | 23,50% | 28,50% | 38,50% |
| minim +  | minim +  |        |        |        |        |        |
| 601 lei  | 650 lei  |        |        |        |        |        |
|__________|__________|________|________|________|________|________|
| salariul | salariul | 13,00% | 18,00% | 23,00% | 28,00% | 38,00% |
| minim +  | minim +  |        |        |        |        |        |
| 651 lei  | 700 lei  |        |        |        |        |        |
|__________|__________|________|________|________|________|________|
| salariul | salariul | 12,50% | 17,50% | 22,50% | 27,50% | 37,50% |
| minim +  | minim +  |        |        |        |        |        |
| 701 lei  | 750 lei  |        |        |        |        |        |
|__________|__________|________|________|________|________|________|
| salariul | salariul | 12,00% | 17,00% | 22,00% | 27,00% | 37,00% |
| minim +  | minim +  |        |        |        |        |        |
| 751 lei  | 800 lei  |        |        |        |        |        |
|__________|__________|________|________|________|________|________|
| salariul | salariul | 11,50% | 16,50% | 21,50% | 26,50% | 36,50% |
| minim +  | minim +  |        |        |        |        |        |
| 801 lei  | 850 lei  |        |        |        |        |        |
|__________|__________|________|________|________|________|________|
| salariul | salariul | 11,00% | 16,00% | 21,00% | 26,00% | 36,00% |
| minim +  | minim +  |        |        |        |        |        |
| 851 lei  | 900 lei  |        |        |        |        |        |
|__________|__________|________|________|________|________|________|
| salariul | salariul | 10,50% | 15,50% | 20,50% | 25,50% | 35,50% |
| minim +  | minim +  |        |        |        |        |        |
| 901 lei  | 950 lei  |        |        |        |        |        |
|__________|__________|________|________|________|________|________|
| salariul | salariul | 10,00% | 15,00% | 20,00% | 25,00% | 35,00% |
| minim +  | minim +  |        |        |        |        |        |
| 951 lei  | 1.000 lei|        |        |        |        |        |
|__________|__________|________|________|________|________|________|
| salariul | salariul |  9,50% | 14,50% | 19,50% | 24,50% | 34,50% |
| minim +  | minim +  |        |        |        |        |        |
| 1001 lei | 1.050 lei|        |        |        |        |        |
|__________|__________|________|________|________|________|________|
| salariul | salariul |  9,00% | 14,00% | 19,00% | 24,00% | 34,00% |
| minim +  | minim +  |        |        |        |        |        |
| 1.051 lei| 1.100 lei|        |        |        |        |        |
|__________|__________|________|________|________|________|________|
| salariul | salariul |  8,50% | 13,50% | 18,50% | 23,50% | 33,50% |
| minim +  | minim +  |        |        |        |        |        |
| 1.101 lei| 1.150 lei|        |        |        |        |        |
|__________|__________|________|________|________|________|________|
| salariul | salariul |  8,00% | 13,00% | 18,00% | 23,00% | 33,00% |
| minim +  | minim +  |        |        |        |        |        |
| 1.151 lei| 1.200 lei|        |        |        |        |        |
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|__________|__________|________|________|________|________|________|
| salariul | salariul |  7,50% | 12,50% | 17,50% | 22,50% | 32,50% |
| minim +  | minim +  |        |        |        |        |        |
| 1.201 lei| 1.250 lei|        |        |        |        |        |
|__________|__________|________|________|________|________|________|
| salariul | salariul |  7,00% | 12.00% | 17,00% | 22,00% | 32,00% |
| minim +  | minim +  |        |        |        |        |        |
| 1.251 lei| 1.300 lei|        |        |        |        |        |
|__________|__________|________|________|________|________|________|
| salariul | salariul |  6,50% | 11,50% | 16,50% | 21,50% | 31,50% |
| minim +  | minim +  |        |        |        |        |        |
| 1.301 lei| 1.350 lei|        |        |        |        |        |
|__________|__________|________|________|________|________|________|
| salariul | salariul |  6,00% | 11,00% | 16,00% | 21,00% | 31,00% |
| minim +  | minim +  |        |        |        |        |        |
| 1.351 lei| 1.400 lei|        |        |        |        |        |
|__________|__________|________|________|________|________|________|
| salariul | salariul |  5,50% | 10,50% | 15,50% | 20,50% | 30,50% |
| minim +  | minim +  |        |        |        |        |        |
| 1.401 lei| 1.450 lei|        |        |        |        |        |
|__________|__________|________|________|________|________|________|
| salariul | salariul |  5,00% | 10,00% | 15,00% | 20,00% | 30,00% |
| minim +  | minim +  |        |        |        |        |        |
| 1.451 lei| 1.500 lei|        |        |        |        |        |
|__________|__________|________|________|________|________|________|
| salariul | salariul |  4,50% |  9,50% | 14,50% | 19,50% | 29,50% |
| minim +  | minim +  |        |        |        |        |        |
| 1.501 lei| 1.550 lei|        |        |        |        |        |
|__________|__________|________|________|________|________|________|
| salariul | salariul |  4,00% |  9,00% | 14,00% | 19,00% | 29,00% |
| minim +  | minim +  |        |        |        |        |        |
| 1.551 lei| 1.600 lei|        |        |        |        |        |
|__________|__________|________|________|________|________|________|
| salariul | salariul |  3,50% |  8,50% | 13,50% | 18,50% | 28,50% |
| minim +  | minim +  |        |        |        |        |        |
| 1.601 lei| 1.650 lei|        |        |        |        |        |
|__________|__________|________|________|________|________|________|
| salariul | salariul |  3,00% |  8,00% | 13,00% | 18,00% | 28,00% |
| minim +  | minim +  |        |        |        |        |        |
| 1.651 lei| 1.700 lei|        |        |        |        |        |
|__________|__________|________|________|________|________|________|
| salariul | salariul |  2,50% |  7,50% | 12,50% | 17,50% | 27,50% |
| minim +  | minim +  |        |        |        |        |        |
| 1.701 lei| 1.750 lei|        |        |        |        |        |
|__________|__________|________|________|________|________|________|
| salariul | salariul |  2,00% |  7.00% | 12,00% | 17,00% | 27,00% |
| minim +  | minim +  |        |        |        |        |        |
| 1.751 lei| 1.800 lei|        |        |        |        |        |
|__________|__________|________|________|________|________|________|
| salariul | salariul |  1,50% |  6,50% | 11,50% | 16,50% | 26,50% |
| minim +  | minim +  |        |        |        |        |        |
| 1.801 lei| 1.850 lei|        |        |        |        |        |
|__________|__________|________|________|________|________|________|
| salariul | salariul |  1,00% |  6,00% | 11,00% | 16,00% | 26,00% |
| minim +  | minim +  |        |        |        |        |        |
| 1.851 lei| 1.900 lei|        |        |        |        |        |
|__________|__________|________|________|________|________|________|



Page 15 of 21

Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din
salarii de peste 3.600 lei nu se acordă deducerea personală.
(3) Persoana în întreţinere poate fi soţia/soţul, copiii sau alţi
membri  de  familie,  rudele  contribuabilului  sau  ale
soţului/soţiei  acestuia  până la  gradul  al  doilea  inclusiv,  ale
cărei venituri, impozabile şi neimpozabile, nu depăşesc 510 lei
lunar, cu excepţia veniturilor prevăzute la art. 62 lit. o), w) şi
x) şi/sau a pensiilor de urmaş cuvenite conform legii, precum
şi a prestaţiilor sociale acordate potrivit art. 58 din Legea nr.
448/2006  privind  protecţia  şi  promovarea  drepturilor
persoanelor  cu  handicap,  republicată,  cu  modificările  şi
completările ulterioare.

 (4) În cazul în care o persoană este întreţinută de mai mulţi
contribuabili,  suma  reprezentând  deducerea  personală  se
atribuie  unui  singur  contribuabil,  conform  înţelegerii  între
părţi.  Pentru  copiii  minori  ai  contribuabililor,  suma
reprezentând  deducerea  personală  se  atribuie  fiecărui
contribuabil în întreţinerea căruia/cărora se află aceştia.
 (5) Copiii  minori,  în  vârstă  de până la  18 ani  împliniţi,  ai
contribuabilului, sunt consideraţi întreţinuţi.
  (6) Suma reprezentând deducerea personală se acordă pentru
persoanele aflate în întreţinerea contribuabilului, pentru acea
perioadă  impozabilă  din  anul  fiscal  în  care  acestea  au  fost
întreţinute. Perioada se rotunjeşte la luni întregi în favoarea
contribuabilului.
(7) Nu  sunt  considerate  persoane  aflate  în  întreţinere
persoanele  fizice  care  deţin  terenuri  agricole  şi  silvice  în
suprafaţă de peste 10.000 m2 în zonele colinare şi de şes şi de
peste 20.000 m2 în zonele montane.

| salariul | salariul |  0,50% |  5,50% | 10,50% | 15,50% | 25,50% |
| minim +  | minim +  |        |        |        |        |        |
| 1.901 lei| 1.950 lei|        |        |        |        |        |
|__________|__________|________|________|________|________|________|
| salariul | salariul |  0,00% |  5,00% | 10,00% | 15,00% | 25,00% |
| minim +  | minim +  |        |        |        |        |        |
| 1.951 lei| 2.000 lei|        |        |        |        |        |
|__________|__________|________|________|________|________|________|

Pentru  contribuabilii  care  realizează  venituri  brute  lunare  din
salarii  de  peste  nivelul  prevăzut  la  alin.  (3) nu  se  acordă
deducerea personală de bază.
 (5) Persoana în întreţinere poate fi  soţia/soţul, copiii  sau alţi
membri de familie, rudele contribuabilului sau ale soţului/soţiei
acestuia  până  la  gradul  al  doilea  inclusiv,  ale  cărei  venituri,
impozabile şi neimpozabile, nu depăşesc lunar 20% din salariul de
bază minim brut pe ţară garantat în plată, cu excepţia veniturilor
prevăzute la art. 62 lit. o), w) şi x) şi/sau a pensiilor de urmaş
cuvenite conform legii, precum şi a prestaţiilor sociale acordate
potrivit  art.  58  din  Legea  nr.  448/2006  privind  protecţia  şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
  (6) În cazul în care o persoană este întreţinută de mai mulţi
contribuabili, suma reprezentând deducerea personală de bază se
atribuie unui singur contribuabil, conform înţelegerii între părţi.
Pentru  copiii  minori  ai  contribuabililor,  suma  reprezentând
deducerea personală de bază se atribuie fiecărui contribuabil în
întreţinerea căruia/cărora se află aceştia.
  (7) Copiii  minori,  în  vârstă  de  până  la  18  ani  împliniţi,  ai
contribuabilului sunt consideraţi întreţinuţi.
   (8) Suma reprezentând deducerea personală de bază se acordă
pentru persoanele aflate în întreţinerea contribuabilului, pentru
acea perioadă impozabilă din anul fiscal în care acestea au fost
întreţinute.  Perioada  se  rotunjeşte  la  luni  întregi  în  favoarea
contribuabilului.
  (9) Nu sunt considerate persoane aflate în întreţinere persoanele
fizice care deţin terenuri agricole şi silvice în suprafaţă de peste
10.000 m2 în zonele colinare şi de şes şi de peste 20.000 m2 în
zonele montane.
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 (8) Deducerea  personală  determinată  potrivit  prezentului
articol nu se acordă personalului trimis în misiune permanentă
în străinătate, potrivit legii.

    (10) Deducerea personală suplimentară se acordă astfel:
    a) 15% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată
pentru  persoanele  fizice  cu  vârsta  de până la  26 de ani,  care
realizează venituri din salarii al căror nivel este de până la nivelul
prevăzut la alin. (3);
    b) 100 de lei lunar pentru fiecare copil cu vârsta de până la 18
ani,  dacă  acesta  este  înscris  într-o  unitate  de  învăţământ,
părintelui care realizează venituri din salarii, indiferent de nivelul
acestora.
  (11)  Prin  părinte,  în  sensul  alin.  (10)  lit.  b),  se  înţelege:
părintele firesc,  potrivit  Legii  nr.  287/2009 privind Codul civil,
republicată,  cu  modificările  ulterioare,  adoptatorul,  persoana
care  are  copilul/copiii  în  încredinţare  în  vederea  adopţiei,
persoana care are în plasament copilul  sau în tutelă, persoana
desemnată  conform  art.  104  alin.  (2)  din  Legea  nr.  272/2004
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare.
    (12) În cazul în care copilul este întreţinut de ambii părinţi,
deducerea personală suplimentară prevăzută la alin. (10) lit. b) se
acordă unuia dintre părinţi prin prezentarea documentului care
atestă înscrierea copilului într-o unitate de învăţământ şi a unei
declaraţii pe propria răspundere din partea părintelui beneficiar.
    (13) În situaţia în care părintele desfăşoară activitate la mai
mulţi angajatori, în plus faţă de documentele prevăzute la alin.
(12),  părintele  care  beneficiază  de  deducerea  personală
suplimentară prevăzută la alin. (10) lit. b) are obligaţia să declare
că nu beneficiază de astfel de deduceri de la un alt angajator.
 (14) Deducerea  personală  determinată  potrivit  prezentului
articol nu se acordă personalului trimis în misiune permanentă în
străinătate, potrivit legii.

41 Art. 78 Determinarea impozitului pe veniturile din salarii şi
asimilate salariilor

 (2) Impozitul lunar prevăzut la alin. (1) se determină astfel:
    a) la locul unde se află funcția de bază, prin aplicarea cotei de 10%
asupra bazei de calcul determinată ca diferență între venitul net din
salarii calculat prin deducerea din venitul brut a contribuțiilor sociale

   La articolul 78 alineatul (2) litera a), punctul (iv) se modifică
şi va avea următorul cuprins:

Începând cu
veniturile  
aferente 
lunii 
ianuarie 
2023 
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obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit legii în România sau în
conformitate cu instrumentele juridice internaționale la care România
este parte, precum şi, după caz, a contribuției individuale la bugetul de
stat datorată potrivit legii, şi următoarele:
(...)
    (iv) primele de asigurare voluntară de sănătate, precum şi
serviciile  medicale  furnizate  sub  formă  de  abonament,
suportate de angajaţi, astfel încât la nivelul anului să nu se
depăşească  echivalentul  în  lei  al  sumei  de  400  euro.
Contractul  de  asigurare,  respectiv  abonamentul  vizează
servicii  medicale  furnizate  angajatului  şi/sau  oricărei
persoane aflate în întreţinerea sa, aşa cum este definită la
art. 77 alin. (3);

    "(iv) primele de asigurare voluntară de sănătate, precum şi
serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, suportate
de angajaţi,  astfel  încât  la  nivelul  anului  să  nu se depăşească
echivalentul în lei al sumei de 400 euro. Contractul de asigurare,
respectiv  abonamentul  vizează  servicii  medicale  furnizate
angajatului şi/sau oricărei persoane aflate în întreţinerea sa, aşa
cum este definită la art. 77 alin. (5);".

42 ART. 81 Obligații declarative ale plătitorilor de venituri din
salarii
    (1) Plătitorii de salarii şi de venituri asimilate salariilor au obligația să
completeze  şi  să  depună  Declarația  privind  obligațiile  de  plată  a
contribuțiilor  sociale,  impozitului  pe  venit  şi  evidența  nominală  a
persoanelor  asigurate  pentru  fiecare  beneficiar  de  venit,  până  la
termenul de plată a impozitului, inclusiv.

   La  articolul  81,  după  alineatul  (1)  se  introduce  un  nou
alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:

    "(1^1) Declararea veniturilor din salarii şi asimilate salariilor se
face  potrivit  prevederilor  ordinului  comun  al  preşedintelui
Agenţiei  Naţionale  de  Administrare  Fiscală,  preşedintelui  Casei
Naţionale  de  Pensii  Publice,  preşedintelui  Casei  Naţionale  de
Asigurări de Sănătate şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru
Ocuparea Forţei de Muncă, prevăzut la art. 147 alin. (17)."

în 3 zile 
de la data 
publicării 
(18 iulie 
2022)

43 ART. 84 Stabilirea venitului net anual din cedarea folosinței
bunurilor (...)
  (3) Venitul net din cedarea folosinţei bunurilor se stabileşte
prin  deducerea  din  venitul  brut  a  cheltuielilor  determinate
prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut.

La articolul 84, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
    "(3) În cazul veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor, altele
decât veniturile  din arendă şi din închirierea în scop turistic a
camerelor situate în locuinţe proprietate personală, venitul brut
reprezintă venitul impozabil."

Începând cu
veniturile  
aferente 
anului 2023 

44 ART. 97    Reținerea impozitului din veniturile din investiții

(7) Veniturile sub formă de dividende, inclusiv câştigul obţinut
ca  urmare  a  deţinerii  de  titluri  de  participare  definite  de
legislaţia  în  materie  la  organisme de plasament  colectiv  se
impun cu o cotă de 5% din suma acestora, impozitul fiind final.
(...)

La articolul 97 alineatul (7), prima teză se modifică şi va avea
următorul cuprins:
 "(7) Veniturile sub formă de dividende, inclusiv câştigul obţinut
ca  urmare  a  deţinerii  de  titluri  de  participare  definite  de
legislaţia  în  materie  la  organisme  de  plasament  colectiv  se
impozitează cu o cotă de 8% din suma acestora, impozitul fiind
final. (...)"

Se aplică 
începând 
cu 
veniturile 
din 
dividende 
distribuite
după data 
de 1 
ianuarie 
2023
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45 Art. 110  Determinarea impozitului aferent veniturilor din
premii şi din jocuri de noroc 
   (2) Veniturile din jocuri de noroc se impun prin reţinere la
sursă.  Impozitul  datorat  se determină la  fiecare  plată, prin
aplicarea următorului barem de impunere asupra fiecărui venit
brut primit de un participant, de la un organizator sau plătitor
de venituri din jocuri de noroc:
__________________________________________________________
|   Tranşe de venit brut   |            Impozit            |
|          - lei -         |            - lei -            |
|__________________________|_______________________________|
| până la 66.750, inclusiv |               1%              |
|__________________________|_______________________________|
| peste 66.750 - 445.000,  | 667,5 + 16% pentru ceea ce    |
| inclusiv                 | depăşeşte suma de 66.750      |
|__________________________|_______________________________|
| peste 445.000            | 61.187,5 + 25% pentru ceea ce |
|                          | depăşeşte suma de 445.000     |
|__________________________|_______________________________|

........................................................................
    (2^2)  Impozitul  datorat  în  cazul  veniturilor  obţinute ca
urmare  a  participării  la  jocurile  de  noroc  caracteristice
cazinourilor,  cluburilor  de  poker,  slot-machine  şi  lozuri,  cu
valoare mai mare decât plafonul neimpozabil de 66.750 lei, se
determină  prin  aplicarea  baremului  prevăzut  la  alin.  (2)
asupra  fiecărui  venit  brut  primit  de  un participant,  iar  din
rezultatul obţinut se scade suma de 667,5 lei.

La articolul 110, alineatele (2) şi (2^2) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
    "(2) Veniturile din jocuri de noroc se impozitează prin reţinere
la  sursă.  Impozitul  datorat  se determină la  fiecare  plată,  prin
aplicarea următorului  barem de impunere asupra fiecărui  venit
brut primit de un participant de la un organizator sau plătitor de
venituri din jocuri de noroc:
__________________________________________________________
|   Tranşe de venit brut   |            Impozit            |
|          - lei -         |            - lei -            |
|__________________________|_______________________________|
| până la 10.000 inclusiv  | 3%                            |
|__________________________|_______________________________|
| peste 10.000 - 66.750    | 300 + 20% pentru ceea ce      |
| inclusiv                 | depăşeşte suma de 10.000      |
|__________________________|_______________________________|
| peste 66.750             | 11.650 + 40% pentru ceea ce   |
|                          | depăşeşte suma de 66.750      |

|__________________________|___________________________
    ...................................................................
    (2^2) Impozitul datorat în cazul veniturilor obţinute ca urmare
a  participării  la  jocurile  de  noroc  caracteristice  cazinourilor,
cluburilor de poker, slot-machine şi lozuri, cu valoare mai mare
decât  plafonul  neimpozabil  de  66.750  lei,  se  determină  prin
aplicarea  baremului  prevăzut  la  alin.  (2)  asupra  fiecărui  venit
brut primit de un participant, iar din rezultatul obţinut se scade
suma de 11.650 lei."

Se aplică 
venituri-
lor plătite 
începând 
cu 1 
august 
2022

46  Art.  111  Definirea  venitului  din  transferul  proprietăților
imobiliare din patrimoniul personal
  (1)  La  transferul  dreptului  de  proprietate  şi  al
dezmembrămintelor  acestuia,  prin  acte  juridice  între  vii
asupra  construcţiilor  de  orice  fel  şi  a  terenurilor  aferente
acestora,  precum  şi  asupra  terenurilor  de  orice  fel  fără
construcţii,  contribuabilii  datorează  un  impozit  care  se
calculează  prin  aplicarea  cotei  de  3%  asupra  venitului
impozabil. Venitul impozabil se stabileşte prin deducerea din
valoarea tranzacţiei a sumei neimpozabile de 450.000 lei.

La articolul 111, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
  "(1)  La  transferul  dreptului  de  proprietate  şi  al
dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra
construcţiilor  de  orice  fel  şi  a  terenurilor  aferente  acestora,
precum  şi  asupra  terenurilor  de  orice  fel  fără  construcţii,
contribuabilii datorează un impozit care se calculează la valoarea
tranzacţiei prin aplicarea următoarelor cote:
    a) 3% pentru construcţiile de orice fel şi terenurile aferente
acestora,  precum  şi  asupra  terenurilor  de  orice  fel  fără
construcţii, deţinute o perioadă de până la 3 ani inclusiv;
    b) 1% pentru imobilele descrise la lit. a), deţinute o perioadă
mai mare de 3 ani."

1 ianuarie 
2023
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47 ART.  113   Obligațiile  declarative  ale  notarilor  publici  cu
privire la transferul proprietăților imobiliare
...
b^1)  valoarea  tranzacţiei  sub  plafonul  prevăzut  la  art.  111
alin. (1);

La articolul 113, litera b^1) se abrogă. 1 ianuarie 
2023

48
ART. 118    Stabilirea venitului net anual impozabil

Denumirea marginală a articolului 118 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
    "Stabilirea venitului anual impozabil"

Începând cu
veniturile  
aferente 
anului 2023 

49 ART. 118    Stabilirea venitului net anual impozabil

  (1)  Pentru  veniturile  prevăzute  la  art.  61  lit.  c)  şi  f),
contribuabilul stabileşte venitul net anual impozabil pe fiecare
sursă din categoriile de venituri respective, prin deducerea din
venitul net anual, a pierderilor fiscale reportate.

La articolul 118, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
  "(1)  Pentru  veniturile  prevăzute  la  art.  61  lit.  c)  şi  f),
contribuabilul stabileşte venitul anual impozabil  sau venitul net
anual  impozabil,  după caz,  pe fiecare  sursă  din  categoriile  de
venituri  respective,  prin  deducerea  din  venitul  net  anual  a
pierderilor fiscale reportate."

Începând cu
veniturile  
aferente 
anului 2023 

50 ART. 120    Declarația unică privind impozitul pe venit şi
contribuțiile  sociale  datorate  de  persoanele  fizice  -
Capitolul  II.  Date  privind  impozitul  pe  veniturile
estimate/norma  de  venit  a  se  realiza  în  România  şi
contribuțiile sociale datorate

La  articolul  120,  după  alineatul  (6)  se  introduc  două  noi
alineate, alin. (6^1) şi (6^2), cu următorul cuprins:
    "(6^1) Contribuabilii care obţin venituri din cedarea folosinţei
bunurilor  din  patrimoniul  personal,  altele  decât  veniturile  din
arendare  şi  cele  din  închirierea  în  scop  turistic  a  camerelor
situate în locuinţe proprietate personală, au obligaţia înregistrării
contractului  încheiat  între  părţi,  precum  şi  a  modificărilor
survenite  ulterior,  în  termen  de  cel  mult  30  de  zile  de  la
încheierea/producerea  modificării  acestuia,  la  organul  fiscal
competent.
    (6^2)  Procedura  de  aplicare  a  prevederilor  alin.  (6^1)  se
stabileşte  prin  ordin  al  preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  de
Administrare Fiscală." *

Începând 
cu 
contracte-
le 
încheiate 
începând 
cu 1 
ianuarie 
2023

51 ART.  120^1  Determinarea  şi  plata  impozitului  pe  venitul
anual estimat
  (1) Contribuabilii prevăzuţi la art. 120 au obligaţia estimării
venitului  net  anual  pentru  anul  fiscal  curent,  în  vederea
stabilirii impozitului anual estimat, prin depunerea declaraţiei
unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale până la
data de 25 mai, inclusiv, a anului de realizare a venitului.

La  articolul  120^1,  alineatul  (1)  se  modifică  şi  va  avea
următorul cuprins:
    "(1) Contribuabilii prevăzuţi la art. 120 au obligaţia estimării
venitului anual impozabil/venitului net anual, după caz, pentru
anul fiscal curent, în vederea stabilirii impozitului anual estimat,
prin  depunerea  declaraţiei  unice  privind  impozitul  pe  venit  şi
contribuţiile sociale până la data de 25 mai inclusiv a anului de
realizare a venitului."

Începând cu
veniturile  
aferente 
anului 2023 

52 ART.  120^1  Determinarea  şi  plata  impozitului  pe  venitul La  articolul  120^1,  după  alineatul  (2)  se  introduce  un  nou Începând cu
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anual estimat
(2) Impozitul se determină de către contribuabil prin aplicarea cotei de
10% asupra venitului net anual estimat considerat venit impozabil, iar plata
se efectuează la bugetul de stat, până la data de 25 mai, inclusiv, a anului
următor celui de realizare a venitului.

alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins:
 "(2^1) În  cazul  veniturilor  din  cedarea  folosinţei  bunurilor  din
patrimoniul  personal,  altele  decât  veniturile  din  arendă  şi  din
închirierea  în  scop  turistic  a  camerelor  situate  în  locuinţe
proprietate  personală,  cota  de  10%  se  aplică  asupra  venitului
anual impozabil estimat.

veniturile  
aferente 
anului 2023 

53 ART. 123   Stabilirea şi plata impozitului anual datorat

(2) Impozitul anual datorat de contribuabilii care au realizat
venituri  din  cedarea  folosinţei  bunurilor,  precum şi  venituri
din  drepturi  de  proprietate  intelectuală,  pentru  care
determinarea venitului net anual se efectuează prin utilizarea
cotei forfetare de cheltuieli, se stabileşte prin aplicarea cotei
de 10% asupra venitului net anual impozabil.
.........................................................
(7) Plata impozitului anual datorat pentru venitul  net anual
impozabil/câştigul  net  anual  impozabil  se  efectuează  la
bugetul de stat, până la data de 25 mai,  inclusiv,  a anului
următor celui de realizare a venitului.

 La articolul 123, alineatele (2) şi (7) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
    "(2) Impozitul anual datorat de contribuabilii care au realizat
venituri din arendă, precum şi venituri din drepturi de proprietate
intelectuală,  pentru  care  determinarea  venitului  net  anual  se
efectuează  prin  utilizarea  cotei  forfetare  de  cheltuieli,  se
stabileşte prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual
impozabil.
    ...................................................................
    (7)  Plata  impozitului  anual  datorat  pentru  venitul  anual
impozabil/venitul  net  anual  impozabil/câştigul  net  anual
impozabil se efectuează la bugetul de stat, până la data de 25
mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului."

Începând cu
veniturile  
aferente 
anului 2023 

54 ART.  125  Reguli  privind  asocierile  fără  personalitate
juridică
(1) Prevederile prezentului articol nu se aplică:
(...) 
c)  asocierilor  fără  personalitate  juridică,  în  cazul  în  care
membrii asociaţi realizează venituri stabilite potrivit art. 69.

(7) Obligaţia  înregistrării  veniturilor  şi  cheltuielilor  aferente
activităţilor  desfăşurate  în  cadrul  asocierilor  cu  o  persoană
juridică,  contribuabil  potrivit  titlurilor  II,  III  sau  Legii  nr.
170/2016, revine persoanei juridice.

La  articolul  125,  alineatul  (1)  litera  c)  şi  alineatul  (7)  se
modifică şi vor avea următorul cuprins:

 "c)  asocierilor  fără  personalitate  juridică,  în  cazul  în  care
membrii asociaţi realizează venituri stabilite potrivit art. 69.
    În cazul asocierilor cu o persoană juridică, contribuabil potrivit
titlului II sau titlului III, sunt aplicabile prevederile alin. (7) - (9).
    ...................................................................
  (7)  Obligaţia  înregistrării  veniturilor  şi  cheltuielilor  aferente
activităţilor  desfăşurate  în  cadrul  asocierilor  cu  o  persoană
juridică,  contribuabil  potrivit  titlului  II  sau  titlului  III,  revine
persoanei juridice."

Se aplică 
venituri-
lor 
aferente 
lunii 
august 
2022

55 ART.  125  Reguli  privind  asocierile  fără  personalitate
juridică
(8^1) În cazul asocierilor fără personalitate juridică constituite
între  o  persoană  juridică,  contribuabil  potrivit  Legii  nr.

La articolul 125, alineatul (8^1) se abrogă. Se aplică 
venituri-
lor 
aferente 
lunii 
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170/2016,  şi  o  persoană  fizică  sau  orice  altă  entitate  -
asociere fără personalitate juridică, indiferent de modalitatea
de stabilire a venitului net pentru activitatea desfăşurată de
persoana  fizică,  persoana  juridică  distribuie  un  venit  net/o
pierdere netă proporţional cu cota procentuală de participare
corespunzătoare  contribuţiei,  conform  contractului  de
asociere, determinate potrivit prevederilor  titlului II.  Pentru
venitul net/pierderea netă obţinută de persoanele fizice din
asociere se aplică regimul fiscal stabilit potrivit prevederilor
alin. (8).

august 
2022

56 ART. 130    Venituri obținute din străinătate

(1) Persoanele fizice prevăzute la art. 59 alin. (1) lit. a) şi cele
care  îndeplinesc  condiţiile  prevăzute  la  art.  59  alin.  (2)
datorează impozit pentru veniturile obţinute din străinătate.

La articolul 130, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
    "(1) Persoanele fizice prevăzute la art. 59 alin. (1) lit. a) şi cele
care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 59 alin. (2)  şi (2^1)
datorează impozit pentru veniturile obţinute din străinătate."

în 3 zile 
de la data 
publicării

57 Art. 133  Dispoziții tranzitorii La  articolul  133,  după  alineatul  (22)  se  introduce  un  nou
alineat, alin. (23), cu următorul cuprins:
   "(23) În cazul contractelor de închiriere aflate în derulare la
data  de  1  ianuarie  2023,  înregistrarea,  la  organul  fiscal
competent, a contractului încheiat între părţi şi a modificărilor
survenite se efectuează în termen de cel mult 90 de zile de la
data la care a intervenit obligaţia înregistrării acestora."

1 ianuarie 
2023

* ART. II 
(...)
    (2) Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prevăzut la art. I pct. 50, se emite în termen de 90 de zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.
(....)

Material informativ elaborat de la data de 25.07.2022


