
Tabel comparativ modificari Cod Fiscal  prin  Odonanta 16 din 2022 
 cu aplicabilitate din  luna august 2022

Cod fiscal inainte de O16/2022 Modificari aduse prin O16/2022 - cu aplicabilitate din  01 
august 2022

Se aplica veniturilor platite incepand cu 01 august 2022

ART. 110 - Determinarea impozitului aferent veniturilor din 
premii și din jocuri de noroc
(1) Veniturile sub formă de premii se impun, prin reținerea la 
sursă, cu o cotă de 10% aplicată asupra venitului net realizat din 
fiecare premiu.
(2) Veniturile din jocuri de noroc se impun prin reținere 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:

Tranșe de venit brut
- lei - 

Impozit
- lei - 

până la 66.750, inclusiv 1% 

peste 66.750 - 445.000, 
inclusiv 

667,5 + 16% pentru ceea ce 
depășește suma de 66.750 

peste 445.000 61.187,5 + 25% pentru ceea 
ce depășește suma de 
445.000 

...............................................................................................(22) 
Impozitul datorat în cazul veniturilor obținute ca urmare a 
participării la jocurile de noroc caracteristice cazinourilor, 
cluburilor de poker, slot-machine și 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 obținut se scade 
suma de 667,5 lei. 

45. La articolul 110, alineatele (2) si (22) se modifica si vor avea 
urmatorul cuprins:

(2) Veniturile din jocuri de noroc se impoziteaza prin retinere la 
sursa. Impozitul datorat se determina la fiecare plata, prin 
aplicarea urmatorului barem de impunere asupra fiecarui venit 
brut primit de un participant de la un organizator sau platitor de 
venituri din jocuri de noroc:

Transe de venit brut
- lei -

Impozit
- lei -

pana la 10.000 inclusiv 3,00%

peste 10.000-66.750 inclusiv 300 + 20% pentru ceea ce 
depaseste suma de 10.000

peste 66.750 11.650 + 40% pentru ceea ce 
depaseste suma de
66.750

.................................................................................................
(22) Impozitul datorat in cazul veniturilor obtinute ca urmare a 
participarii la jocurile de noroc caracteristice cazinourilor, 
cluburilor de poker, slot-machine si lozuri, cu valoare mai mare 
decat plafonul neimpozabil de 66.750 lei, se determina
prin aplicarea baremului prevazut la alin. (2) asupra fiecarui 
venit brut primit de un participant, iar din rezultatul obtinut se 
scade suma de 11.650 lei.

Se aplica veniturilor aferente  lunii  august 2022

ART. 60 - Scutiri
Sunt scutiți de la plata impozitului pe venit următorii 
contribuabili:
5. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii și 
asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1) - (3), în perioada 
1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2028 inclusiv, pentru care sunt 
îndeplinite cumulativ următoarele condiții: 
a) angajatorii desfășoară activități în sectorul construcții care 
cuprind: 
......................................................................................................
c)  veniturile  brute  lunare  din  salarii  și  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, obținut din salarii și asimilate salariilor prevăzute
la art. 76 alin. (1) - (3), realizate de persoanele fizice. Partea din
venitul brut lunar ce depășește 30.000 lei nu va beneficia de
facilități fiscale; 

26. La articolul 60 punctul 5, literele b) si c) se modifica si vor 
avea urmatorul cuprins:

c) veniturile brute lunare din salarii si asimilate salariilor 
prevazute la art. 76 alin. (1)-(3), realizate de persoanele fizice 
pentru care se aplica scutirea sunt calculate la un salariu brut de 
incadrare pentru 8 ore de munca/zi de minimum 3.000 lei lunar. 
Scutirea se aplica pentru sumele din venitul brut lunar de pana 
la 10.000 lei inclusiv, obtinut din salarii si asimilate salariilor 
prevazute la art. 76 alin. (1)-(3), realizate de persoanele fizice. 
Partea din venitul brut lunar ce depaseste 10.000 lei nu 
beneficiaza de facilitati fiscale;
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ART. 60 - Scutiri
Sunt scutiți de la plata impozitului pe venit următorii 
contribuabili:
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:
a) angajatorii care desfăşoară pe teritoriul României activităţi în 
sectorul agricol şi în industria alimentară definite de 
următoarele coduri CAEN:
.....................................................................................................
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; 

28. La articolul 60 punctul 7, literele b) si c) se modifica si vor 
avea urmatorul cuprins:

c) veniturile brute lunare din salarii si asimilate salariilor 
prevazute la art. 76 alin. (1)-(3), realizate de persoanele fizice 
pentru care se aplica scutirea, sunt calculate la un salariu brut de
incadrare pentru 8 ore de munca/zi de minimum 3.000 lei lunar. 
Scutirea se aplica pentru sumele din venitul brut lunar de pana 
la 10.000 lei inclusiv, obtinut din salarii si asimilate salariilor 
prevazute la art. 76 alin. (1)-(3), realizate de persoanele fizice. 
Partea din venitul brut lunar ce depaseste 10.000 lei nu 
beneficiaza de facilitati fiscale;

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 
asociați realizează venituri stabilite potrivit art. 69 . În cazul 
asocierilor cu o persoană juridică, contribuabil potrivit 
titlurilor II, III sau Legii nr. 170/2016, sunt aplicabile prevederile
alin. (7) - (9)..............................................
(7) Obligația înregistrării veniturilor și cheltuielilor aferente 
activităților desfășurate în cadrul asocierilor cu o persoană 
juridică, contribuabil potrivit titlurilor II, III sau Legii nr. 
170/2016, revine persoanei juridice. 

54. La articolul 125, alineatul (1) litera c) si alineatul (7) se 
modifica si vor avea urmatorul cuprins:
....................................................................................
c) asocierilor fara personalitate juridica, in cazul in care membrii 
asociati realizeaza venituri stabilite potrivit art. 69. In cazul 
asocierilor cu o persoana juridica, contribuabil potrivit titlului II
sau titlului III, sunt aplicabile prevederile alin. (7)-(9).
.................................................................................................
(7) Obligatia inregistrarii veniturilor si cheltuielilor aferente 
activitatilor desfasurate in cadrul asocierilor cu o persoana 
juridica, contribuabil potrivit titlului II sau titlului III, revine 
persoanei juridice.

ART. 125 - Reguli privind asocierile fără personalitate juridică

(81) În cazul asocierilor fără personalitate juridică constituite 
între o persoană juridică, contribuabil potrivit Legii nr. 
170/2016, și o persoană fizică sau orice altă entitate - asociere 
fără personalitate juridică, indiferent de modalitatea de 
stabilire a venitului net pentru activitatea desfășurată de 
persoana fizică, persoana juridică distribuie un venit net/o 
pierdere netă proporțional cu cota procentuală de participare 
corespunzătoare contribuției, conform contractului de 
asociere, determinate potrivit prevederilor titlului II. Pentru 
venitul net/pierderea netă obținută de persoanele fizice din 
asociere se aplică regimul fiscal stabilit potrivit prevederilor 
alin. (8).

55. La articolul 125, alineatul (81) se abroga.

ART. 135
1

 - Definiții
(2) În situația în care, prin hotărâre a Guvernului sau prin alte 
acte normative, se utilizează, în același an, mai multe valori ale 
salariului minim brut pe țară, diferențiat în funcție de studii, de 
vechime sau alte criterii prevăzute de lege, în aplicarea  

prevederilor art. 145, 148, 151, 157
1

, 170, 174 și 180, se ia în 
calcul valoarea cea mai mică a salariului minim brut pe țară, 
dacă prin lege nu se prevede altfel.

58. La articolul 1351, alineatul (2) se modifica si va avea 
urmatorul cuprins:

(2) In situatia in care, prin hotarare a Guvernului sau prin alte 
acte normative, se utilizeaza, in acelasi an, mai multe valori ale 
salariului minim brut pe tara, diferentiat in functie de studii, de 
vechime sau alte criterii prevazute de lege, in aplicarea 
prevederilor art. 145, 146, 148, 151, 1571, 170, 174 si 180, se ia 
in calcul valoarea cea mai mica a salariului minim brut pe tara, 
daca prin lege nu se prevede altfel.
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ART. 146 - Stabilirea și plata contribuțiilor de asigurări sociale 

(55) *** A B R O G A T *** 

68. La articolul 146, dupa alineatul (55) se introduc patru noi 
alineate, alin. (56)-(59), cu urmatorul cuprins:

(56) Contributia de asigurari sociale datorata de catre 
persoanele fizice care obtin venituri din salarii sau asimilate 
salariilor, in baza unui contract individual de munca cu norma 
intreaga sau cu timp partial, calculata potrivit alin.(5), nu poate
fi mai mica decat nivelul contributiei de asigurari sociale 
calculate prin aplicarea cotei prevazute la art. 138 lit. a), art. 
1381 alin. (1) si (2), art. 1382 alin. (1) sau art. 1383 alin. (1), dupa
caz, asupra salariului de baza minim brut pe tara in vigoare in 
luna pentru care se datoreaza contributia de asigurari
sociale, corespunzator numarului zilelor lucratoare din luna in 
care contractul a fost activ.

(57) Prevederile alin. (56) nu se aplica in cazul persoanelor fizice 
aflate in una dintre urmatoarele situatii:
a) sunt elevi sau studenti, cu varsta pana la 26 de ani, aflati 
intr-o forma de scolarizare;
b) sunt ucenici, potrivit legii, in varsta de pana la 18 ani;
c) sunt persoane cu dizabilitati sau alte categorii de persoane 
carora prin lege li se recunoaste posibilitatea de a lucra mai 
putin de 8 ore pe zi;
d) au calitatea de pensionari pentru limita de varsta in sistemul
public de pensii, cu exceptia pensionarilor pentru limita de 
varsta care beneficiaza de pensii de serviciu in baza unor 
legi/statute speciale, precum si a celor care cumuleaza
pensia pentru limita de varsta din sistemul public de pensii cu 
pensia stabilita in unul dintre sistemele de pensii neintegrate 
sistemului public de pensii;
e) realizeaza in cursul aceleiasi luni venituri din salarii sau 
asimilate salariilor in baza a doua sau mai multe contracte 
individuale de munca, iar baza lunara de calcul cumulata 
aferenta acestora este cel putin egala cu salariul de baza
minim brut pe tara.
(58) In aplicarea prevederilor alin. (57), angajatorul solicita 
documente justificative persoanelor fizice aflate in situatiile 
prevazute la alin. (57) lit. a), c) si d), iar in cazul situatiei 
prevazute la alin. (57) lit. e), procedura de aplicare se stabileste 
prin ordin al ministrului finantelor.
(59) In cazul in care contributia de asigurari sociale calculata 
potrivit alin. (5) este mai mica decat contributia de asigurari 
sociale stabilita potrivit alin. (56), diferenta se suporta de catre 
angajator/platitorul de venit in numele angajatului/ 
beneficiarului de venit.

ART. 146 - Stabilirea și plata contribuțiilor de asigurări sociale 

(8) Calculul contribuției de asigurări sociale datorate de 
persoanele prevăzute la alin. (2) se realizează de către acestea 
conform prevederilor alin. (5) și (7), după caz. Contribuția se 
plătește până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care 
se plătesc veniturile. 

69. La articolul 146, alineatul (8) se modifica si va avea 
urmatorul cuprins:
(8) Calculul contributiei de asigurari sociale datorate de 
persoanele prevazute la alin. (2) se realizeaza de catre acestea 
conform prevederilor alin. (5), (56)-(58) si (7), dupa caz. 
Contributia se plateste pana la data de 25 a lunii urmatoare
celei pentru care se platesc veniturile.

ART. 168 - Stabilirea și plata contribuției de asigurări sociale de 
sănătate 

(6) *** A B R O G A T *** 

80. La articolul 168, dupa alineatul (6) se introduce un nou 
alineat, alin. (61), cu urmatorul cuprins:

(61) Prevederile art. 146 alin. (56)-(59) si ale art. 154 alin. (1) lit. 
r) si s) se aplica in mod corespunzator.
Nota: art.154, alin1, lit r si s – salarii in constructii si industria 
alimentara
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