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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 noutățile legislative, precum și modificările și completările

aduse Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal

 Baza legală:

 ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI nr. 168 din 8 decembrie 2022
privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru
modificarea şi completarea unor acte normative

(Monitorul Oficial nr. 1186 din 9 decembrie 2022);

Prelungire suspendare depunere formulare 392A, 392B si 393
Se prelungește termenul de suspendare a obligației de depunere a declarațiilor

informative 392A, 392B si 393 prevăzute la art.324 alin.(4) -(6) din Codul fiscal începând
cu data de 1 ianuarie 2023 și până la data de 31 decembrie 2023 inclusiv;

Prelungire suspendare facilități fiscale pentru cheltuielile cu educația timpurie
Se prelungește suspendarea acordării facilităților fiscale pentru cheltuielile cu

educația timpurie începând cu data de 1 ianuarie 2023 și până la data de 31 decembrie
2023 inclusiv, respectiv posibilitatea acordării angajaților a unei sume de până la 1.500
lei/lună pentru educația timpurie a copiilor și scăderea ei din impozitul pe profit.

Pe perioada suspendării cheltuielile pentru funcţionarea corespunzătoare a creşelor şi
grădiniţelor aflate în administrarea contribuabililor sunt considerate cheltuieli cu
deductibilitate limitată şi intră sub incidenţa limitei de 5% stabilite pentru acestea, aplicată
asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului.

Suma de 200 lei/lună - scutită de impozit și contribuții la salariații cu salariul minim
Începând cu data de 1 ianuarie 2023, în cazul salariaţilor care desfăşoară activitate

în baza contractului individual de muncă, încadraţi cu normă întreagă, la locul unde se află
funcţia de bază, nu se datorează impozit pe venit şi nu se cuprinde în baza lunară de
calcul al contribuţiilor sociale obligatorii suma de 200 lei/lună, reprezentând venituri din
salarii şi asimilate salariilor;

Această facilitate se aplică dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
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 nivelul salariului de bază brut lunar stabilit potrivit contractului individual de muncă, fără
a include sporuri şi alte adaosuri, este egal cu nivelul salariului minim brut pe ţară
garantat în plată stabilit prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna căreia îi sunt
aferente veniturile;

Această condiţie nu se consideră a fi îndeplinită dacă, în perioada cuprinsă între data
intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi 31 decembrie 2023, este diminuat
nivelul salariului de bază brut lunar stabilit potrivit contractului individual de muncă, fără a
include sporuri şi alte adaosuri.
 venitul brut realizat din salarii şi asimilate salariilor, în baza aceluiaşi contract individual

de muncă, pentru aceeaşi lună, nu depăşeşte nivelul de 4.000 lei inclusiv.
Prevederile se aplică în acelaşi condiţii şi în cazul salariaţilor care desfăşoară activitate

în sectorul agricol şi industria alimentară şi nu beneficiază de facilităţile fiscale prevăzute la
art. 60 pct. 7, art. 138^2 şi la art. 154 alin. (1) lit. s) din Codul fiscal, precum și veniturilor
din salarii şi asimilate salariilor, astfel cum sunt definite la art. 76 alin. (1)-(3) din Codul
fiscal, obţinute în baza unui raport de serviciu, potrivit legii.

Suma de 200 de lei se diminuează în funcţie de:
a)perioada din lună în care salariul de bază/solda lunară din contractul individual de muncă
sau raportul de serviciu, după caz, sunt menţinute la nivelul salariului minim brut pe ţară
garantat în plată stabilit prin hotărâre a Guvernului;
b)data de la care angajaţii noi sunt încadraţi în muncă la un nivel al salariului/soldei lunare,
după caz, egal cu nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată;
c)fracţia din lună pentru care se determină veniturile din salarii şi asimilate salariilor;
d)data de la care încetează contractul individual de muncă/raportul de serviciu, după caz.
Atenție !
Aceste prevederi se aplică veniturilor aferente lunilor ianuarie-decembrie 2023 inclusiv.

Redirecționare sume din impozit pe profit/impozit pe venit microîntreprinderi
Se modifică reglementările fiscale privind redirecționarea impozitului pe profit,

respectiv a impozitului pe venitul microintreprinderilor , astfel:

- în situaţia în care, ulterior depunerii formularului de redirecţionare, impozitul pe profit,
respectiv impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat al anului pentru care s-a dispus
redirecţionarea se rectifică în sensul diminuării acestuia, iar contribuabilii au redirecţionat o
sumă mai mare decât suma care putea fi redirecţionată, potrivit legii, aceştia datorează
bugetului de stat diferenţa de impozit pe profit/ impozit pe veniturile microîntreprinderilor
care a fost redirecţionată în plus.

În cazul în care impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor
datorat pentru anul 2021 se rectifică în sensul diminuării, prevederile se aplică
indiferent de data rectificării acestor impozite.

Procedura privind determinarea şi regularizarea diferenţei de impozit pe profit/impozit pe
veniturile microîntreprinderilor care a fost redirecţionată în plus faţă de sumele care pot fi
redirecţionate, potrivit legii, se stabileşte prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.

Redirecționarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor se
realizează prin completarea formularului 177 "Cerere privind redirecţionarea impozitului pe
profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor"(OPANAF 1679/2022).
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Salariul de bază minim brut pe țară în domeniul construcțiilor
Începând cu 1 ianuarie 2023, prin derogare de la prevederile Codului muncii, pentru

domeniul construcţiilor, salariul de bază minim brut pe ţară se stabilește la suma de 4.000
lei lunar.

Astfel, se modifică și prevederile articolului 60 punctul 5, litera c) din Codul fiscal, în
sensul că 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 4.000 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.

Prevederea se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2023.

Prelungire termen dotare automate comerciale cu aparate de marcat electronice fiscale
Operatorii economici care efectuează livrări de bunuri sau prestări de servicii prin

intermediul automatelor comerciale ce funcţionează pe bază de plăţi cu cardul, precum şi de
acceptatoare de bancnote sau monede, după caz, au obligaţia de a dota automatele
comerciale cu aparatele de marcat electronice fiscale până la data de 31 decembrie 2023.

Şef administraţie,
Ioan ŞIPOŞ Şef serviciu,

Angela Adriana MARINESCU

Întocmit,
Cătălina MAXIM
Inspector superior

Material elaborat la data de 16 Decembrie 2022


