
MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Braşov

                                      Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 7,
                                                 Braşov, jud. Braşov

Serviciul Asistenţă pentru Contribuabili                                                                                     

                                REGLEMENTĂRI privind calcul cifrei de afaceri 
                  în vederea aplicării facilităţilor fiscale în domeniul construcţiilor

Pentru aplicarea de facilităţi fiscale în domeniul construcţiilor, Legea 227/2015 privind
Codul  fiscal  a  fost  modificată  şi  completată  prin Ordonanţa  de  Urgenţă  a  Guvernului
114/2018* şi Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 43/2019**.

Potrivit articolului 60 punctul 5 din Codul fiscal, sunt scutite de la plata impozitului
pe  venit  persoanele  fizice,  pentru  veniturile  realizate  din  salarii  şi  asimilate  salariilor
prevăzute la art. 76 alin. (1) - (3), în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2028 inclusiv,
pentru care sunt îndeplinite următoarele condiţii:

�      a) angajatorii desfăşoară activităţi în sectorul construcţii care cuprind:
    (i) activitatea de construcţii definită la codul CAEN 41.42.43 - secţiunea F - Construcţii;
   (ii) domeniile de producere a materialelor de construcţii, definite de codurile CAEN expres
menţionate;
   (iii) 711 - Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică;

�     b) angajatorii realizează cifră de afaceri din activităţile menţionate la litera a)

şi alte activităţi specifice domeniului construcţii în limita a cel puţin 80% din
cifra de afaceri totală. (...)

�    c)  veniturile brute lunare din salarii şi asimilate salariilor, 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.

d) scutirea se aplică potrivit  instrucţiunilor la ordinul comun al ministrului finanţelor
publice, al ministrului muncii şi justiţiei sociale şi al ministrului sănătăţii, prevăzut la art. 147
alin. (17), iar Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit
şi  evidenţa  nominală  a  persoanelor  asigurate  (112)  reprezintă  declaraţie  pe  propria
răspundere pentru îndeplinirea condiţiilor de aplicare a scutirii;  (a se vedea Ordinul comun
2165/837/743/2019)
   e) mecanismul de calcul  al  cifrei  de afaceri  prevăzut la  litera b),  în vederea aplicării
facilităţii fiscale, se va stabili prin ordin al preşedintelui Comisiei Naţionale de Strategie
şi Prognoză, care se va publica pe site-ul instituţiei.
Acest  ordin  a  fost  publicat  pe  SITE-ul   www.cnp.ro/construcţii sub numărul
239/2019.
_____________________________________
*  ORDONANŢA  DE  URGENŢĂ  14/2018  privind  instituirea  unor  măsuri  în  domeniul  investiţiilor
publice  şi  a  unor  măsuri  fiscal-bugetare,  modificarea  şi  completarea  unor  acte  normative  şi
prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial 1116 din 29 decembrie 2018;
**ORDONANŢA DE URGENŢĂ 43/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care
privesc stabilirea unor măsuri în domeniul investiţiilor, publicată în Monitorul Oficial 507 din 21 iunie
2019.           
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