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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 activele pentru care se aplică

scutirea de impozit a profitului reinvestit,

potrivit art. 22 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

 Baza legală:

ORDINUL MINISTERULUI FINANȚELOR nr. 4.636 din 29 decembrie 2022 privind
privind activele utilizate în activitatea de producţie şi procesare şi activele
reprezentând retehnologizare pentru care se aplică scutirea de impozit a profitului
reinvestit, potrivit art. 22 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

(Monitorul Oficial nr. 1275 din 30 decembrie 2022);

 Prin O.G. nr. 16/2022 pentru modificarea și completarea Codului fiscal,
facilitatea privind scutirea de impozit a profitului reinvestit a fost extinsă și
pentru investițiile în active utilizate în activitatea de producție și procesare și
în activele reprezentând retehnologizare.

 Astfel, în conformitate cu prevederile art. 22 “Scutirea de impozit a
profitului reinvestit” alin. (1) din Codul fiscal, profitul investit în echipamente
tehnologice, active utilizate în activitatea de producţie şi procesare, activele
reprezentând retehnologizare, calculatoare electronice şi echipamente periferice,
maşini şi aparate de casă, de control şi de facturare, în programe informatice,
precum şi pentru dreptul de utilizare a programelor informatice, produse şi/sau
achiziţionate, inclusiv în baza contractelor de leasing financiar, şi puse în
funcţiune, folosite în scopul desfăşurării activităţii economice, este scutit de
impozit. Activele corporale, cu excepţia activelor utilizate în activitatea de
producţie şi procesare, activele reprezentând retehnologizare, pentru care se
aplică scutirea de impozit sunt cele prevăzute în subgrupa 2.1, respectiv în clasa
2.2.9 din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a
mijloacelor fixe, aprobat prin hotărâre a Guvernului. Activele utilizate în
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activitatea producţie, procesare şi activele reprezentând retehnologizare sunt cele
stabilite prin ordin al ministrului finanţelor.
 Prin prezentul ordin se stabilesc categoriile de active utilizate în activitatea de

producție și procesare și activele reprezentând retehnologizare pentru care, se
aplică scutirea de impozit a profitului reinvestit începând cu 1 ianuarie 2023,
potrivit prevederilor art. 22 din Codul fiscal, și anume:

a) clasa 1.1.1. „Clădiri industriale“;
b) clasa 1.1.2. „Construcţii uşoare cu structuri metalice (hale de producţie, hale
de montaj etc.)“;
c) clasa 1.1.3. „Centrale hidroelectrice, staţii şi posturi de transformare, staţii de
conexiuni“;
d) clasa 1.1.4. „Centrale termoelectrice şi nuclearo-electrice“;
e) clasa 1.2.1. „Clădiri agrozootehnice“;
f) clasa 1.2.2. „Construcţii agricole uşoare (barăci, magazii, şoproane, cabane)“;
g) clasa 1.2.3. „Depozite de îngrăşăminte minerale sau naturale (construcţii de
compostare)“;
h) clasa 1.2.4. „Silozuri pentru furaje“;
i) clasa 1.2.5. „Silozuri pentru depozitarea şi conservarea cerealelor“;
j) clasa 1.2.7. „Construcţii pentru creşterea animalelor şi păsărilor, padocuri“;
k) clasa 1.2.8. „Heleşteie, iazuri, bazine; ecluze şi ascensoare; baraje; jgheaburi
etc. pentru piscicultură“;
l) clasa 1.2.9. „Terase pe arabil, plantaţii pomicole şi viticole“;
m) clasa 1.2.10 „Sere, solarii, răsadniţe şi ciupercării“;
n) subgrupa 2.2. „Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare“;
o) subgrupa 2.4. „Animale şi plantaţii“.

Prevederile ordinului intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2023.

Şef administraţie,
Ioan ŞIPOŞ Şef serviciu,

Angela Adriana MARINESCU

Întocmit,
Cătălina MAXIM
Inspector superior
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