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Precizări referitoare la majorarea salariului minim brut pe economie

 În Monitorul Oficial
unele măsuri fiscale, 
Legea nr. 207/2015 privind
  
 Referitor la majorarea
 Începând cu data
referitoare la impozit pe veniturile din salarii
salariilor, art. 140-referitoare
aferent salariilor, şi ale
privind Codul fiscal, cu
care desfăşoară activitate
normă întreagă, la locul
venit şi contribuţii sociale
venituri din salarii şi asimilate
    a) angajatorii majorează
2022 inclusiv, nivelul 
de la 2.550 de lei la 2.750
baza contractelor individuale
prevăd un nivel al salariului
sporuri şi alte adaosuri,
plată stabilit prin HG 
    b) nivelul salariului
muncă, fără a include
persoanelor nou-angajate
  Prin derogare 
Legea nr. 227/2015, cu
nu se ia în calcul pentru
 Acest regimul fiscal
încadrare, după caz, este
veniturile din salarii şi
decembrie 2022 inclusiv.
  Suma de 200 de
    a) perioada din lună
    b) data de la care angajaţii
stabilit potrivit alin. (1)
    c) fracţia din lună 
salariilor; 
    d) data de la care încetează
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Oficial nr. 494/18.05.2022 a fost publicată OUG
 precum şi pentru modificarea şi completarea

privind Codul de procedură fiscală , cu modificările

majorarea salariului minim brut pe țară: 
data de 1 iunie 2022, prin derogare de la prevederile

referitoare la impozit pe veniturile din salarii, art. 139-referitoare
referitoare la CAS aferent salariilor, art. -referitoare

ale art. 2204 -referitoare la CAM, din Legea
cu modificările şi completările ulterioare, în

activitate în baza contractului individual de muncă,
locul unde se află funcţia de bază, nu se datorează
sociale obligatorii pentru o sumă de 200 de lei

asimilate salariilor în următoarele situaţii: 
majorează voluntar, oricând în perioada 1 iunie

 salariului de bază lunar brut cu suma de 200
2.750 de lei, pentru salariaţii care desfăşoară

individuale de muncă, în executare la data de
salariului de bază lunar brut la aceeaşi dată, 

adaosuri, egal cu nivelul salariului minim brut pe 
 nr. 1.071/2021; 

salariului de bază lunar brut stabilit potrivit contractului
include sporuri şi alte adaosuri, este de 2.750 de 

angajate în perioada 1 iunie - 31 decembrie 2022
 de la prevederile art. 77 alin. (2) -referitor
cu modificările şi completările ulterioare, suma

pentru aplicarea deducerilor personale. 
fiscal se aplică în perioada în care salariul 
este menţinut/stabilit la nivelul de 2.750 de
şi asimilate salariilor realizate în perioada 

inclusiv. 
de lei se diminuează în funcţie de: 

lună pentru care s-a acordat majorarea salarială;
angajaţii noi sunt încadraţi în muncă la un 
(1) lit. b); 
pentru care se determină veniturile din salarii

încetează contractul individual de muncă. 
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OUG 67/2022 privind 
completarea art. 59 din 

modificările ulterioare. 

prevederile art. 78-
referitoare la CAS aferent 

referitoare la CASS  
Legea nr. 227/2015 

în cazul salariaţilor 
muncă, încadraţi cu 
datorează impozit pe 

lei reprezentând 
 

iunie - 31 decembrie 
200 de lei, respectiv 

desfăşoară activitate în 
de 1 iunie 2022, ce 

 fără a include 
 tară garantat în 

contractului individual de 
 lei, în cazul 

2022 inclusiv. 
referitor la deduceri, din 

suma de 200 de lei 

majorat/de 
de lei, pentru 
1 iunie - 31 

salarială; 
 nivel al salariului 

salarii şi asimilate 
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 Referitor la transmiterea de informații de către furnizorii de servicii poștale: 
  În scopul asigurării conformării fiscale, furnizorul de servicii poştale de 
trimitere contra ramburs este obligat, sub rezerva respectării inviolabilităţii 
secretului corespondenţei, să furnizeze lunar organului fiscal central informaţii 
referitoare la trimiterile poştale care au ca particularitate achitarea de către 
destinatar expeditorului, prin intermediul reţelei poştale, a contravalorii bunului 
care face obiectul trimiterii poştale înregistrate. 
  Perioada de stocare a datelor este de 5 ani, calculată de la data primirii de 
către organul fiscal central, urmând ca datele să fie şterse automat după 
împlinirea acestui termen. 
  Furnizorul de servicii poştale informează persoanele ale căror date cu 
caracter personal sunt prelucrate privind transmiterea acestora către organul fiscal 
central. 
  Furnizarea informaţiilor se face prin completarea unei declaraţii pe propria 
răspundere de către contribuabili/plătitori ori, după caz, de către furnizorii de 
servicii poştale de trimitere contra ramburs. 

  


