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Articolul 60 Scutiri

- art. 60 pct. 4
Va fi eliminată scutirea de la plata impozitului pe venituri 
din salarii și asimilate salariilor realizate de persoanele 
fizice ca urmare a desfășurării activității pe bază de 
contract individual de muncă încheiat pe o perioadă de 12 
luni, cu persoane juridice române care desfășoară activități 
sezoniere care intră sub incidența Legii nr. 170/2016, care 
se aplică în domeniul hotelurilor, restaurantelor, pensiunilor, 
sau barurilor, de la 1 ianuarie 2023.



  

Articolul 60 Scutiri

-art. 60 pct. 5 și pct. 7

Începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2023, scutirea 
de la plata impozitului pe venit pentru sectoarele din 
construcții, agricultură și alimentar se va acorda (până la 
31 decembrie 2028) doar salariaților cu contract individual 
de muncă.



  

Articolul 60 Scutiri

- art. 60 pct. 5 lit. b)
A fost modificat modul de calcul al cifrei de afaceri aferentă 
sectorului construcții, pentru acordarea scutirii de la plata 
impozitului pe venit pentru veniturile din salarii: pentru 
angajatorii existenţi la 1 ianuarie se calculează de la începutul anului 
curent până inclusiv în luna în care se aplică scutirea (faţă de cifra de 
afaceri aferentă anului anterior, în funcţie de care scutirea se acorda 
pe întreg anul, dacă era îndeplinită condiția ca peste 80% să fie 
realizată din activitatea de construcţii). Începând cu 18 iulie 2022 cifra 
de afaceri se verifică lunar şi există posibilitatea să nu mai fie 
îndeplinită condiţia pentru aplicarea scutirii. 



  

Articolul 60 Scutiri

- art. 60 pct. 5 lit. b1)

Au fost introduse în prevederile Codului fiscal, începând cu 18 iulie 2022, 
precizările privind cifra de afaceri din activitatea desfăşurată pe 
teritoriul României şi în afara ei (precizări existente până în prezent în 
Ordinul Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză 239/2019 şi în 
instrucţiunile de completare a declaraţiei 112).                                 
Astfel, 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 pe 
teritoriul României, iar indicatorul cifra de afaceri totală cuprinde 
atât veniturile din activitatea desfăşurată pe teritoriul României, cât 
şi în afara României. 



  

Articolul 60 Scutiri

- art. 60 pct. 5 lit. c) și pct. 7 lit. c)
A fost stabilit faptul că scutirea de la plata impozitului pe 
venit pentru veniturile din salarii din sectoarele 
construcții, agricultură și alimentar se aplică doar 
pentru sumele din venitul brut lunar de până la 10.000 
lei inclusiv, obținut din salarii și asimilate salariilor 
(anterior suma din venitul brut lunar scutită era de 30.000 
lei). Începând cu veniturile lunii august 2022, partea din venitul brut 
lunar ce depășește 10.000 lei nu mai beneficiază de facilități fiscale.



  

Art. 62 Venituri neimpozabile

- art. 62 lit. c)

Au fost incluse în categoria veniturilor neimpozabile și 
indemnizaţiile pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni 
oncologice, începând cu data de 18 iulie 2022 .



  

Art. 69 Stabilirea venitului net anual 
        pe baza normelor de venit

- art. 69 alin. (9)

Contribuabilii pentru care venitul net se determină pe bază 
de norme de venit și care în anul fiscal anterior au 
înregistrat un venit brut anual mai mare decât 
echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro (până acum 
suma era de 100.000 euro), începând cu anul fiscal următor 
au obligația determinării venitului net anual în sistem real. 
Se aplică începând cu veniturile aferente anului 2023.



  

Art. 76 Definirea veniturilor din salarii 
    și asimilate salariilor

- art. 76 alin. (2), (3), (4), (41) și (42) 
În ceea ce privește veniturile din salarii, începând cu veniturile începând cu veniturile 
lunii ianuarie 2023lunii ianuarie 2023, este redefinit conținutul unor venituri 
impozabile și neimpozabile, pentru a fi stabilite o serie de 
venituri care nu vor face subiectul impozitării, în limita unui 
plafon lunar de cel mult 33% din salariul de bază 
corespunzător locului de muncă ocupat, în ordinea stabilită de 
angajator:
 a) prestaţiile suplimentare primite de salariaţi în baza clauzei de 
mobilitate potrivit legii, în limita a 2,5 ori nivelul legal stabilit 
pentru indemnizaţia de delegare/detașare, prin hotărâre a 
Guvernului (714/2018), pentru personalul autorităţilor şi 
instituţiilor publice; 



  

Art. 76 Definirea veniturilor din salarii 
    și asimilate salariilor

b) contravaloarea hranei acordate de către angajator pentru 
angajații proprii, persoane fizice care realizează venituri din 
salarii, în limita valorii maxime, potrivit legii, a unui tichet 
de masă/persoană/zi;

c) cazarea şi contravaloarea chiriei pentru spațiile de cazare/
de locuit puse de către angajatori la dispoziţia angajaților 
proprii, persoane fizice care realizează venituri din salarii, în 
limita unui plafon neimpozabil de 20 % din salariul de bază 
minim brut, în anumite condiții;



  

Art. 76 Definirea veniturilor din salarii 
    și asimilate salariilor

e) contribuţiile la un fond de pensii facultative şi cele 
reprezentând contribuţii la scheme de pensii facultative, 
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;



  

Art. 76 Definirea veniturilor din salarii 
    și asimilate salariilor

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.



  

Art. 77 Deducere personală

- art. 77

Se modifică deducerea personală, începând cu veniturile 
aferente lunii ianuarie 2023 și ea va cuprinde:

a) deducerea personală de bază, în funcție de numărul 
persoanelor aflate în întreținere

b) deducerea personală suplimentară, în funcție de vârsta 
angajatului sau a copilului aflat în întreținere



  

Art. 77 Deducere personală

a) deducerea personală de bază se acordă în funcție de 
numărul de persoane aflate în întreținere, doar pentru 
angajații care au un venit lunar brut de până la 2.000 
de lei peste nivelul salariului de bază minim (față de un 
venit cuprins între 1950 lei și 3600 lei anterior), ca un procent 
din salariul minim, cuprins între 0,50% și 45%. Persoanele în 
întreținere pot fi soția/soțul, copii sau alți membri de familie 
(până la gradul al doilea inclusiv), ale căror venituri nu 
depășesc lunar 20 % din salariul de bază minim brut pe țară 
garantat în plată (cu excepția unor venituri precum bursele și 
premiile primite de elevi, premiile pentru sportivi, sau a 
pensiilor de urmaș)



  

Art. 77 Deducerea personală

b) deducerea personală suplimentară se acordă astfel: 

- 15% din salariul de bază minim pentru angajații cu 
vârsta de până la 26 de ani, care realizează venituri din 
salarii al căror nivel este de până la nivelul de 2.000 de 
lei peste nivelul salariului de bază minim 

    - 100 de lei lunar pentru fiecare copil cu vârsta de până la 
      18 de ani



  

Art. 77 Deducerea personală

Condițiile pentru acordarea deducerii de 100 de lei lunar 
părintelui, pentru fiecare copil cu vârsta de până la 18 ani :

● Copilul să fie înscris într-o unitate de învățământ

● Prin părinte se înțelege: părintele firesc, adoptatorul, persoana care 
are copilul încredințat în vederea adopției, persoana care are în 
plasament copilul sau în tutelă, persoana desemnată conform art. 
104 alin (2) din Legea 272/2004

● Deducerea se acordă unuia dintre părinți, dacă acesta este 
întreținut de ambii părinți

● În situația în care lucrează la mai mulți angajatori, părintele are 
obligația să declare că nu beneficiază de astfel de deduceri de la un 
alt angjator.



  

ART. 81 Obligații declarative 
ale plătitorilor de venituri din salarii

- art. 81 alin. (11) / MO nr. 918- 19 sept. 2022

 Declararea veniturilor din salarii, începând cu veniturile lunii 
august 2022, 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, nr. 
1667/2194/772/4079 pentru aprobarea modelului, conţinutului, 
modalităţii de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind 
obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit 
şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”;



  

Art. 84 Stabilirea venitului net anual din cedarea 
folosinței bunurilor

- art. 84 alin. (3)

În cazul veniturilor din cedarea folosinței bunurilor, altele 
decât veniturile din arendă și din închirierea în scop turistic a 
camerelor situate în locuințe proprietate personală, venitul 
impozabil va fi egal cu venitul brut . 

De la 1 ianuarie 2023, nu se vor mai deduce din venitul brut 
cheltuielile forfetare determinate prin aplicarea cotei de 
40% asupra venitului brut, așa cum s-a procedat până acum.



  

Înregistrarea contractelor de închiriere 
nou încheiate

- art. 120 alin. (61) și (62)

De la 1 ianuarie 2023, contribuabilii care obțin venituri 
din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul 
personal, altele decât veniturile din arendare și cele din închirierea 
în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, 
au obligația înregistrării contractului încheiat între părți, 
precum și a modificărilor survenite ulterior, în termen de 
cel mult 30 de zile de la încheierea/producerea modificării 
acestuia, la organul fiscal competent. 
Procedura de înregistrare a contractului va fi stabilită prin 
ordin al președintelui ANAF. 



  

Înregistrarea contractelor de închiriere 
aflate în curs de derulare

- art. 133 alin. (23)

În cazul contractelor de închiriere aflate în derulare la data 
de 1 ianuarie 2023, înregistrarea, la organul fiscal 
competent, a contractului încheiat între părți și a 
modificărilor survenite se efectuează în termen de cel mult 
90 de zile de la data la care a intervenit obligația 
înregistrării acestora (01.01.2023).



  

Art. 97 Reținerea impozitului din veniturile din 
investiții (pentru dividende)

- art. 97 alin. (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 8% din suma acestora, impozitul fiind 
final (față de cota de 5% în prezent). 
Se aplică începând cu veniturile din dividende distribuite 
după data de 1 ianuarie 2023.



  

Art. 110 Determinarea impozitului aferent 
veniturilor din premii și din jocuri de noroc

- art. 110 alin. (2) și (22)

Pentru jocurile de noroc se aplică un nou barem de impozitare, 
fiind modificate atât tranșele de venit, care scad, cât și cotele de 
impunere, care cresc (față de 1%, 16% și 25% anterior).

Tranșe de venit brut - lei -                  Impozit - lei -

până la 10.000, inclusiv                        3%

peste10.000 -  66.750, inclusiv             300 + 20% pentru ceea ce depășește suma de 10.000

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

Impozitarea veniturilor obținute ca urmare a participării la jocurile de 
noroc caracteristice cazinourilor, cluburilor de poker, slot-machine și 
lozuri, se realizează aplicând o cotă de impunere de 40% părții din 
venit care depășește plafonul neimpozabil de 66.750 lei.

Se aplică veniturilor plătite începând cu 1 august 2022.



  

Art. 111 Definirea venitului din transferul 
proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

- art. 111 alin. (1)
Se modifică impozitarea venitului din transferul proprietăților 
imobiliare din patrimoniul personal începând cu 1 ianuarie 2023. 
Impozitul se va calcula acum la toată valoarea tranzacției (în 
prezent se scade din aceasta o sumă neimpozabilă de 450.000 lei) 
și se vor aplica două cote de impunere (3% și 1%), față de o 
singură cotă (3%) în prezent. 

Cota de 3% se va aplica pentru construcțiile de orice fel și 
terenurile aferente acestora, precum și asupra terenurilor de 
orice fel fără construcții, care au fost deținute o perioadă de 
până la 3 ani inclusiv, iar dacă aceste imobile au fost deținute o 
perioadă mai mare de 3 ani se va aplica o cota de 1%.



  

Art. 125 Reguli privind asocierile fără 
personalitate juridică

- art. 125 alin. (7)

În ceea ce privește asocierile fără personalitate juridică 
dintre o persoană juridică și o persoană fizică, nu se mai pot 
aplica regulile stabilite prin Legea nr. 170/2016 în ceea ce 
privește obligația înregistrării veniturilor și cheltuielilor 
aferente activității desfășurate în cadrul asocierii, impozitul 
datorat de persoana fizică fiind calculat, reținut și plătit de 
către persoana juridică potrivit regulilor prevăzute la titlul II 
sau la titlul III, conform încadrării persoanei juridice, și 
reprezintă impozit final, începând cu veniturile lunii august 2022.



  

Art. 130 Venituri obținute din străinătate

- art. 130 alin. (1)

A fost corelat articolul 130 alin. (1) cu prevederile art. 59 
alin. (21). Persoana fizică nerezidentă care este prezentă în 
România pentru o perioadă, sau mai multe perioade, care 
depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval 
de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic 
vizat, datorează impozit în România și pentru veniturile 
obținute din străinătate. 
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