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Art. III

TITLUL IV  Impozitul pe venit

1 Art 76 - Definirea veniturilor din salarii și asimilate salariilor
(...)
(2) Regulile de impunere proprii veniturilor din salarii se aplică și următoarelor
tipuri de venituri, considerate asimilate salariilor:
k) indemnizațiile și orice alte sume de aceeași natură, altele decât
cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport și cazare,
primite  de  salariați,  potrivit legii,  pe  perioada  delegării/detașării,
după  caz,  în  altă  localitate,  în  țară  și  în  străinătate,  în  interesul
serviciului, pentru partea care depășește plafonul neimpozabil stabilit
astfel:

(i)  în  țară,  2,5  ori  nivelul  legal  stabilit  pentru  indemnizație,  prin
hotărâre  a Guvernului  pentru  personalul  autorităților  și  instituțiilor
publice;

(ii)  străinătate,  2,5  ori  nivelul  legal  stabilit  pentru  diurnă  prin
hotărâre a Guvernului  pentru personalul  român trimis în străinătate
pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;

...................................................
m) indemnizațiile și orice alte sume de aceeași natură, altele decât
cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport și cazare

La articolul 76 alineatul (2), literele k) și m) se modifică și vor avea
următorul cuprins:
 
   "k)  indemnizația  de  delegare,  indemnizația  de  detașare,  inclusiv
indemnizația specifică detașării transnaționale, prestațiile suplimentare
primite de salariați în baza clauzei de mobilitate, precum și orice alte
sume de aceeași natură, altele decât cele acordate pentru acoperirea
cheltuielilor  de  transport  și  cazare,  primite  de  salariați  potrivit
legislației  în  materie,  pe  perioada  desfășurării  activității în  altă
localitate,  în  țară  sau în  străinătate,  în  interesul  serviciului,  pentru
partea care depășește plafonul neimpozabil stabilit astfel:
(i)  în  țară,  2,5  ori  nivelul  legal  stabilit  pentru  indemnizație,  prin
hotărâre  a  Guvernului,  pentru  personalul  autorităților  și  instituțiilor
publice, în limita a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă
ocupat;
(ii)  în  străinătate,  2,5  ori  nivelul  legal  stabilit  pentru  diurnă,  prin
hotărâre a Guvernului,  pentru personalul  român trimis  în străinătate
pentru  îndeplinirea  unor  misiuni  cu caracter temporar,  în limita a 3
salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat.
  Plafonul aferent valorii a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de
muncă ocupat se calculează prin raportarea celor 3 salarii la numărul
de zile lucrătoare din luna respectivă, iar rezultatul se multiplică cu
numărul  de  zile  din  perioada  de  delegare/detașare/desfășurare  a
activității în altă localitate, în țară sau în străinătate;
   ............................................................
m) indemnizațiile  și  orice alte sume de aceeași  natură, altele decât
cele  acordate  pentru  acoperirea  cheltuielilor  de  transport  și  cazare
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primite  pe  perioada  deplasării,  în  altă  localitate,  în  țară  și  în
străinătate,  în  interesul  desfășurării  activității,  astfel  cum  este
prevăzut în raportul juridic, de către administratorii stabiliți potrivit
actului  constitutiv,  contractului  de  administrare/mandat,  de  către
directorii  care  își  desfășoară  activitatea  în  baza  contractului  de
mandat potrivit legii, de către membrii directoratului de la societățile
administrate  în  sistem  dualist  și  ai  consiliului  de  supraveghere,
potrivit legii, precum și de către manageri, în baza contractului de
management prevăzut de lege, pentru partea care depășește plafonul
neimpozabil stabilit astfel:
(i)  în  țară,  2,5  ori  nivelul  legal  stabilit  pentru  indemnizație,  prin
hotărâre  a Guvernului  pentru  personalul  autorităților  și  instituțiilor
publice;
(ii)  în  străinătate,  2,5  ori  nivelul  legal  stabilit  pentru  diurnă  prin
hotărâre a Guvernului  pentru personalul  român trimis în străinătate
pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;

primite  pe  perioada  deplasării  în  altă  localitate,  în  țară  și  în
străinătate,  în  interesul  desfășurării  activității,  astfel  cum  este
prevăzut  în raportul  juridic,  de către administratorii  stabiliți  potrivit
actului  constitutiv,  contractului  de  administrare/mandat,  de  către
directorii care își desfășoară activitatea în baza contractului de mandat
potrivit  legii,  de  către  membrii  directoratului  de  la  societățile
administrate în sistem dualist și ai consiliului de supraveghere, potrivit
legii, precum și de către manageri, în baza contractului de management
prevăzut de lege, pentru partea care depășește plafonul neimpozabil
stabilit astfel:
    (i) în țară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizație, prin
hotărâre  a  Guvernului,  pentru  personalul  autorităților  și  instituțiilor
publice, în limita a 3 remunerații prevăzute în raportul juridic;
    (ii) în străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă, prin
hotărâre a Guvernului,  pentru personalul  român trimis  în străinătate
pentru  îndeplinirea  unor  misiuni  cu caracter temporar,  în limita a 3
remunerații prevăzute în raportul juridic.
    Plafonul aferent valorii a 3 remunerații prevăzute în raportul juridic
se calculează prin raportarea celor 3 remunerații  la numărul  de zile
lucrătoare din luna respectivă, iar rezultatul se multiplică cu numărul
de zile din perioada deplasării;".

2 (4)  Următoarele  venituri  nu  sunt  impozabile,  în  înțelesul
impozitului pe venit: 
h)  indemnizațiile  și  orice  alte sume de  aceeași  natură,  primite  de
salariați, potrivit  legii,  pe perioada delegării/detașării, după caz, în
altă  localitate,  în  țară  și  în  străinătate,  în  interesul  serviciului,  în
limita plafonului neimpozabil stabilit la alin. (2) lit. k), precum și cele
primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport și cazare; 

La  articolul  76  alineatul  (4),  litera  h)  se  modifică  și  va  avea
următorul cuprins:
    "h)  indemnizația  de delegare, indemnizația  de detașare, inclusiv
indemnizația specifică detașării transnaționale, prestațiile suplimentare
primite de salariați în baza clauzei de mobilitate, precum și orice alte
sume  de  aceeași  natură,  primite  de  salariați  potrivit legislației  în
materie, pe perioada desfășurării activității în altă localitate, în țară
sau  în  străinătate,  în  interesul  serviciului,  în  limita  plafonului
neimpozabil stabilit la alin. (2) lit. k), precum și cele primite pentru
acoperirea cheltuielilor de transport și cazare;".
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TITLUL V  Contribuții sociale obligatorii

3 Art. 139 Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale în cazul
persoanelor fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate
salariilor
    (1)  Baza  lunară  de  calcul  al  contribuției  de  asigurări  sociale,  în  cazul
persoanelor  fizice care realizează venituri  din salarii  sau asimilate salariilor, o
reprezintă câștigul brut realizat din salarii și venituri asimilate salariilor, în țară și
în  alte  state,  cu  respectarea  prevederilor  legislației  europene  aplicabile  în
domeniul  securității  sociale,  precum  și  a  acordurilor  privind  sistemele  de

La articolul 139 alineatul (1), literele j) și l) se modifică și vor avea
următorul cuprins:
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securitate socială la care România este parte, care include:
  j) indemnizațiile și orice alte sume de aceeași natură, altele decât
cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport și cazare,
primite  de  salariați,  potrivit  legii,  pe  perioada  delegării/detașării,
după  caz,  în  altă  localitate,  în  țară  și  în  străinătate,  în  interesul
serviciului, pentru partea care depășește plafonul neimpozabil stabilit
astfel:
    

  (i) în țară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizație, prin 
hotărâre a Guvernului pentru personalul autorităților și instituțiilor 
publice;
   
(ii) în străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă prin 
hotărâre a Guvernului pentru personalul român trimis în străinătate 
pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;

...
l)  indemnizațiile și orice alte sume de aceeași natură, altele decât
cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport și cazare
primite  pe  perioada  deplasării,  în  altă  localitate,  în  țară  și  în
străinătate,  în  interesul  desfășurării  activității,  astfel  cum  este
prevăzut în raportul juridic, de către administratorii stabiliți potrivit
actului  constitutiv,  contractului  de  administrare/mandat,  de  către
directorii  care  își  desfășoară  activitatea  în  baza  contractului  de
mandat potrivit legii, de către membrii directoratului de la societățile
administrate  în  sistem  dualist  și  ai  consiliului  de  supraveghere,
potrivit legii, precum și de către manageri, în baza contractului de
management prevăzut de lege, pentru partea care depășește plafonul
neimpozabil stabilit astfel:
    (i) în țară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizație, prin
hotărâre  a Guvernului  pentru  personalul  autorităților  și  instituțiilor
publice;
    (ii) în străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă prin
hotărâre a Guvernului  pentru personalul  român trimis în străinătate
pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;

    "j)  indemnizația  de  delegare, indemnizația  de  detașare,  inclusiv
indemnizația specifică detașării transnaționale, prestațiile suplimentare
primite de salariați în baza clauzei de mobilitate, precum și orice alte
sume de aceeași natură, altele decât cele acordate pentru acoperirea
cheltuielilor  de  transport  și  cazare,  primite  de  salariați  potrivit
legislației  în  materie,  pe  perioada  desfășurării  activității  în  altă
localitate, în  țară  sau în  străinătate,  în  interesul  serviciului,  pentru
partea care depășește plafonul neimpozabil stabilit astfel:
    (i) în țară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizație, prin
hotărâre  a  Guvernului,  pentru  personalul  autorităților  și  instituțiilor
publice, în limita a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă
ocupat;
    (ii) în străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă prin
hotărâre  a  Guvernului  pentru  personalul  român  trimis  în  străinătate
pentru  îndeplinirea  unor  misiuni  cu caracter temporar,  în limita a 3
salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat.
    Plafonul aferent valorii a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de
muncă ocupat se calculează prin raportarea celor 3 salarii la numărul
de zile lucrătoare din luna respectivă, iar rezultatul se multiplică cu
numărul  de  zile  din  perioada  de  delegare/detașare/desfășurare  a
activității în altă localitate, în țară sau în străinătate;
    ...................................................................
    l) indemnizațiile și orice alte sume de aceeași natură, altele decât
cele  acordate  pentru  acoperirea  cheltuielilor  de  transport  și  cazare
primite  pe  perioada  deplasării  în  altă  localitate,  în  țară  sau  în
străinătate,  în  interesul  desfășurării  activității,  astfel  cum  este
prevăzut  în raportul  juridic,  de către administratorii  stabiliți  potrivit
actului  constitutiv,  contractului  de  administrare/mandat,  de  către
directorii care își desfășoară activitatea în baza contractului de mandat
potrivit  legii,  de  către  membrii  directoratului  de  la  societățile
administrate în sistem dualist și ai consiliului de supraveghere, potrivit
legii, precum și de către manageri, în baza contractului de management
prevăzut de lege, pentru partea care depășește plafonul neimpozabil
stabilit astfel:
    (i) în țară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizație, prin
hotărâre  a  Guvernului,  pentru  personalul  autorităților  și  instituțiilor
publice, în limita a 3 remunerații prevăzute în raportul juridic;
    (ii) în străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă, prin
hotărâre a Guvernului,  pentru personalul  român trimis  în străinătate
pentru  îndeplinirea  unor  misiuni  cu caracter temporar,  în limita a 3
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remunerații prevăzute în raportul juridic.
    Plafonul aferent valorii a 3 remunerații prevăzute în raportul juridic
se calculează prin raportarea celor 3 remunerații  la numărul  de zile
lucrătoare din luna respectivă, iar rezultatul se multiplică cu numărul
de zile din perioada deplasării;".

4 Art. 142 Venituri din salarii și venituri asimilate salariilor care nu
se cuprind în baza lunară de calcul al  contribuțiilor  de asigurări
sociale
...
g)  indemnizațiile  și  orice  alte  sume de  aceeași  natură,  primite  de
salariați, potrivit legii, pe perioada delegării/detașării, după caz, în
altă  localitate,  în  țară  și  în  străinătate,  în  interesul  serviciului,  în
limita plafonului neimpozabil stabilit la art. 76 alin. (2) lit. k), precum
și cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport și cazare;

La articolul 142, litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:

    "g)  indemnizația  de  delegare, indemnizația  de detașare,  inclusiv
indemnizația specifică detașării transnaționale, prestațiile suplimentare
primite de salariați în baza clauzei de mobilitate, precum și orice alte
sume  de  aceeași  natură,  primite  de  salariați  potrivit  legislației  în
materie, pe perioada desfășurării activității în altă localitate, în țară
sau  în  străinătate,  în  interesul  serviciului,  în  limita  plafonului
neimpozabil stabilit la  art. 76 alin. (2) lit. k), precum și cele primite
pentru acoperirea cheltuielilor de transport și cazare;".

Începând 
cu 
veniturile 
aferente 
lunii mai 
2022 (luna 
următoare 
celei în 
care legea 
intră în 
vigoare)

5 Art.  157  Baza  de  calcul  al  contribuției  de  asigurări  sociale  de
sănătate în  cazul  persoanelor  fizice care realizează  venituri  din
salarii sau asimilate salariilor
    (1) Baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate, în
cazul persoanelor fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor,
în  țară  și  în  străinătate,  cu  respectarea  prevederilor  legislației  europene
aplicabile  în  domeniul  securității  sociale,  precum  și  a  acordurilor  privind
sistemele de securitate socială la care România este parte, o reprezintă câștigul
brut care include:
 m) indemnizațiile și orice alte sume de aceeași natură, altele decât
cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport și cazare,
primite  de  salariați,  potrivit legii,  pe  perioada  delegării/detașării,
după  caz,  în  altă  localitate,  în  țară  și  în  străinătate,  în  interesul
serviciului, pentru partea care depășește plafonul neimpozabil stabilit
astfel:

    (i) în țară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizație, prin
hotărâre  a Guvernului  pentru  personalul  autorităților  și  instituțiilor
publice;

    (ii) în străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă prin
hotărâre a Guvernului  pentru personalul  român trimis în străinătate
pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;

La articolul 157 alineatul (1), literele m) și o) se modifică și vor avea
următorul cuprins:

  "m)  indemnizația  de  delegare,  indemnizația de  detașare,  inclusiv
indemnizația specifică detașării transnaționale, prestațiile suplimentare
primite de salariați în baza clauzei de mobilitate, precum și orice alte
sume de aceeași natură, altele decât cele acordate pentru acoperirea
cheltuielilor  de  transport  și  cazare,  primite  de  salariați  potrivit
legislației  în  materie,  pe  perioada  desfășurării  activității în  altă
localitate,  în  țară  sau în  străinătate,  în  interesul  serviciului,  pentru
partea care depășește plafonul neimpozabil stabilit astfel:
    (i) în țară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizație, prin
hotărâre  a  Guvernului,  pentru  personalul  autorităților  și  instituțiilor
publice, în limita a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă
ocupat;
    (ii) în străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă prin
hotărâre a Guvernului,  pentru personalul  român trimis  în străinătate
pentru  îndeplinirea  unor  misiuni  cu caracter temporar,  în limita a 3
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...

o) indemnizațiile și orice alte sume de aceeași natură, altele decât
cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport și cazare
primite  pe  perioada  deplasării,  în  altă  localitate,  în  țară  și  în
străinătate,  în  interesul  desfășurării  activității,  astfel  cum  este
prevăzut în raportul juridic, de către administratorii stabiliți potrivit
actului  constitutiv,  contractului  de  administrare/mandat,  de  către
directorii  care  își  desfășoară  activitatea  în  baza  contractului  de
mandat potrivit legii, de către membrii directoratului de la societățile
administrate  în  sistem  dualist  și  ai  consiliului  de  supraveghere,
potrivit legii, precum și de către manageri, în baza contractului de
management prevăzut de lege, pentru partea care depășește plafonul
neimpozabil stabilit astfel:
    (i) în țară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizație, prin 
hotărâre a Guvernului pentru personalul autorităților și instituțiilor 
publice;
    (ii) în străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă prin 
hotărâre a Guvernului pentru personalul român trimis în străinătate 
pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;

salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat.
    Plafonul aferent valorii a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de
muncă ocupat se calculează prin raportarea celor 3 salarii la numărul
de zile lucrătoare din luna respectivă, iar rezultatul se multiplică cu
numărul  de  zile  din  perioada  de  delegare/detașare/desfășurare  a
activității în altă localitate, în țară sau în străinătate;
    ...................................................................
    o) indemnizațiile și orice alte sume de aceeași natură, altele decât
cele  acordate  pentru  acoperirea  cheltuielilor  de  transport  și  cazare
primite  pe  perioada  deplasării  în  altă  localitate,  în  țară  și  în
străinătate,  în  interesul  desfășurării  activității,  astfel  cum  este
prevăzut  în raportul  juridic,  de către administratorii  stabiliți  potrivit
actului  constitutiv,  contractului  de  administrare/mandat,  de  către
directorii care își desfășoară activitatea în baza contractului de mandat
potrivit  legii,  de  către  membrii  directoratului  de  la  societățile
administrate în sistem dualist și ai consiliului de supraveghere, potrivit
legii, precum și de către manageri, în baza contractului de management
prevăzut de lege, pentru partea care depășește plafonul neimpozabil
stabilit astfel:
    (i) în țară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizație, prin
hotărâre  a  Guvernului,  pentru  personalul  autorităților  și  instituțiilor
publice, în limita a 3 remunerații prevăzute în raportul juridic;
    (ii) în străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă, prin
hotărâre a Guvernului,  pentru personalul  român trimis  în străinătate
pentru  îndeplinirea  unor  misiuni  cu caracter temporar,  în limita a 3
remunerații prevăzute în raportul juridic.
    Plafonul aferent valorii a 3 remunerații prevăzute în raportul juridic
se calculează prin raportarea celor 3 remunerații  la numărul  de zile
lucrătoare din luna respectivă, iar rezultatul se multiplică cu numărul
de zile din perioada deplasării;".

6  Art. 2204  Baza de calcul al contribuției asiguratorii pentru muncă
    (1) Baza lunară de calcul al contribuției asiguratorii pentru muncă o reprezintă
suma câștigurilor brute realizate din salarii și venituri asimilate salariilor, în țară
și  în străinătate,  cu respectarea prevederilor  legislației  europene aplicabile  în
domeniul  securității  sociale,  precum  și  a  acordurilor  privind  sistemele  de
securitate socială la care România este parte, care include:
 h) indemnizațiile și orice alte sume de aceeași natură, altele decât
cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport și cazare,
primite  de  salariați,  potrivit  legii,  pe  perioada  delegării/detașării,
după  caz, în  altă  localitate,  în  țară  și  în  străinătate,  în  interesul
serviciului, pentru partea care depășește plafonul neimpozabil stabilit

La articolul 2204 alineatul (1), literele h) și j) se modifică și vor avea
următorul cuprins:

    "h) indemnizația de delegare, indemnizația de detașare, inclusiv 
indemnizația specifică detașării transnaționale, prestațiile suplimentare
primite de salariați în baza clauzei de mobilitate, precum și orice alte 
sume de aceeași natură, altele decât cele acordate pentru acoperirea 
cheltuielilor de transport și cazare, primite de salariați potrivit 
legislației în materie, pe perioada desfășurării activității în altă 

Începând 
cu 
veniturile 
aferente 
lunii mai 
2022 (luna 
următoare 
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intră în 
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   Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 5
 www.anaf.ro



astfel:

(i) în țară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizație, prin 
hotărâre a Guvernului, pentru personalul autorităților și instituțiilor 
publice;

    (ii) în străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă, prin 
hotărâre a Guvernului, pentru personalul român trimis în străinătate 
pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;
...

  j) indemnizațiile și orice alte sume de aceeași natură, altele decât
cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport și cazare,
primite  pe  perioada  deplasării,  în  altă  localitate,  în  țară  și  în
străinătate,  în  interesul  desfășurării  activității,  astfel  cum  este
prevăzut în raportul juridic, de către administratorii stabiliți potrivit
actului  constitutiv,  contractului  de  administrare/mandat,  de  către
directorii  care  își  desfășoară  activitatea  în  baza  contractului  de
mandat potrivit legii, de către membrii directoratului de la societățile
administrate  în  sistem  dualist  și  ai  consiliului  de  supraveghere,
potrivit legii, precum și de către manageri, în baza contractului de
management prevăzut de lege, pentru partea care depășește plafonul
neimpozabil stabilit astfel:
    (i) în țară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizație, prin 
hotărâre a Guvernului, pentru personalul autorităților și instituțiilor 
publice;
    (ii) în străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă, prin 
hotărâre a Guvernului, pentru personalul român trimis în străinătate 
pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;

localitate, în țară sau în străinătate, în interesul serviciului, pentru 
partea care depășește plafonul neimpozabil stabilit astfel:
    (i) în țară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizație, prin 
hotărâre a Guvernului, pentru personalul autorităților și instituțiilor 
publice, în limita a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă 
ocupat;
    (ii) în străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă, prin 
hotărâre a Guvernului, pentru personalul român trimis în străinătate 
pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, în limita a 3 
salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat.
    Plafonul aferent valorii a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de
muncă ocupat se calculează prin raportarea celor 3 salarii la numărul 
de zile lucrătoare din luna respectivă, iar rezultatul se multiplică cu 
numărul de zile din perioada de delegare/detașare/desfășurare a 
activității în altă localitate, în țară sau în străinătate;
    ...................................................................
    j) indemnizațiile și orice alte sume de aceeași natură, altele decât 
cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport și cazare, 
primite pe perioada deplasării în altă localitate, în țară și în 
străinătate, în interesul desfășurării activității, astfel cum este 
prevăzut în raportul juridic, de către administratorii stabiliți potrivit 
actului constitutiv, contractului de administrare/mandat, de către 
directorii care își desfășoară activitatea în baza contractului de mandat 
potrivit legii, de către membrii directoratului de la societățile 
administrate în sistem dualist și ai consiliului de supraveghere, potrivit 
legii, precum și de către manageri, în baza contractului de management
prevăzut de lege, pentru partea care depășește plafonul neimpozabil 
stabilit astfel:
    (i) în țară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizație, prin 
hotărâre a Guvernului, pentru personalul autorităților și instituțiilor 
publice, în limita a 3 remunerații prevăzute în raportul juridic;
    (ii) în străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă, prin 
hotărâre a Guvernului, pentru personalul român trimis în străinătate 
pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, în limita a 3 
remunerații prevăzute în raportul juridic.
    Plafonul aferent valorii a 3 remunerații prevăzute în raportul juridic 
se calculează prin raportarea celor 3 remunerații la numărul de zile 
lucrătoare din luna respectivă, iar rezultatul se multiplică cu numărul 
de zile din perioada deplasării;".
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Alte prevederi ale legii:
 Art I. dispune anularea   diferențelor de obligații fiscale principale și/sau obligațiilor fiscale accesorii,   stabilite de organul

fiscal prin decizie de impunere emisă și comunicată contribuabilului, ca urmare a calificării ulterioare de către organul fiscal
a sumelor reprezentând indemnizații sau orice alte sume de aceeași natură, primite pe perioada delegării, detașării sau
desfășurării activității pe teritoriul altei țări, de către angajați ai angajatorilor români care și-au desfășurat activitate pe
teritoriul altei țări,  aferente perioadelor fiscale cuprinse între 1 iulie 2015 și data intrării în vigoare a acestei legi – 3
aprilie 2022, și neachitate, conținând și alte prevederi referitoare la restituirea diferențelor stabilite prin decizie și stinse,
anularea unor decizii emise însă necomunicate pentru sumele mai sus precizate, etc;

 Art. IV se referă la reîncadrarea fiscală, începând cu intrarea în vigoare a legii, a sumelor acordate sub forma indemnizației de
delegare, a indemnizației de detașare, indemnizației specifice detașării transnaționale, prestației suplimentare acordate în
baza clauzei de mobilitate, care poate fi realizată în urma controalelor Inspecției Muncii, controale care se realizează fie la
cererea autorităților/instituțiilor publice/oricăror alte entități, fie din oficiu, conform procedurii ce urmează a fi stabilită prin
comun al ministrului muncii și solidarității sociale și al ministrului finanțelor.

 Art. V  din lege modifică definiția indemnizației specifice detașării transnaționale, prevăzută la art. 2 alin. (1) din Legea nr.
16/2017 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale, astfel:

Forma anterioară modificărilor aduse de Legea nr. 72/2022 Forma în urma modificărilor aduse de Legea nr. 72/2022

 h) indemnizație specifică detașării transnaționale - indemnizația destinată 
să asigure protecția socială a salariaților acordată în vederea compensării 
inconveniențelor cauzate de detașare, care constau în îndepărtarea 
salariatului de mediul său obișnuit, fiindu-i aplicabil regimul fiscal prevăzut 
la art. 76 alin. (2) lit. k) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare;

 h) indemnizație specifică detașării transnaționale - indemnizația 
destinată să asigure protecția socială a salariaților acordată în vederea 
compensării inconveniențelor cauzate de detașare, care constau în 
îndepărtarea salariatului de mediul său obișnuit, fiindu-i aplicabil regimul 
fiscal prevăzut în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările 
și completările ulterioare;

Material informativ elaborat la data de 18.04.2022
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