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MINISTERUL FINANȚELOR

Agenția Națională de Administrare Fiscală

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Satu Mare

Serviciul Asistență pentru Contribuabili

INFORMARE
privind neimpozitarea sumei de 200 lei în cazul majorării salariului minim

(Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 67/2022)

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 67/2022 privind unele măsuri fiscale, precum și pentru
modificarea și completarea art. 59 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală-
publicată în Monitorul Oficial nr. 494 din 18 Mai 2022

Art. 1 din OUG modifică articolele art. 78, art. 139 alin. (1), art. 140, art. 157 alin. (1) şi ale art. 220^4
alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, astfel:

 Începând cu data de 1 iunie 2022, pentru salariații care desfășoară activitate în baza contractelor
individuale de muncă, încadrați cu normă întreagă, la locul unde se află funcția de bază, angajatorii nu
datorează impozit pe venit și contribuții sociale pentru suma de 200 lei repezentând venituri din salarii
și asimilate salariilor în următoarele situații:

 angajatorii majorează voluntar, oricând în perioada 1 iunie - 31 decembrie 2022 inclusiv, nivelul
salariului de bază lunar brut cu suma de 200 de lei, respectiv de la 2.550 lei la 2.750 lei, pentru
salariații ce desfășoară activitate în baza contractelor individuale de muncă, în executare la data de 1
iunie 2022, ce prevăd un nivel al salariului de bază lunar brut la aceeași dată, fără a include sporuri și
alte adaosuri, egal cu nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată stabilit prin Hotărârea
Guvernului nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

 pentru persoanele nou-angajate în perioada 1 iunie - 31 decembrie 2022 inclusiv, nivelul
salariului de bază lunar brut stabilit potrivit contractului individual de muncă, fără a include sporuri și
alte adaosuri, este de 2.750 lei;

 Suma de 200 de lei nu se va lua în calcul pentru aplicarea deducerilor personale.

 Regimul fiscal de mai sus se aplică în perioada în care salariul majorat/de încadrare, după caz, este
menținut/stabilit la nivelul de 2.750 lei, pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor realizate
în perioada 1 iunie - 31 decembrie 2022 inclusiv.

 Reglementarea se aplică doar salariaților din domeniul privat .

Data intrării în vigoare: 18 mai 2022.

Şef administraţie,
Ioan ŞIPOŞ Şef serviciu,

Angela Adriana MARINESCU

Întocmit,
Georgeta DIACIUC

Material elaborat la data de 10 Iunie 2022
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