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CAPITOLUL III - Venituri din salarii și asimilate salariilor

ART. 76 - Definirea veniturilor din salarii și 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;
.............................................................................................

La articolul 76 alineatul (2), literele k) şi m) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:

"k) indemnizaţia de delegare, indemnizaţia de detaşare, inclusiv
indemnizaţia specifică detaşării transnaţionale, prestaţiile suplimentare
primite de salariaţi în baza clauzei de mobilitate, precum şi orice alte sume
de aceeaşi natură, altele decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor
de transport şi cazare, primite de salariaţi potrivit legislaţiei în materie, pe
perioada desfăşurării activităţii în altă localitate, în ţară sau în străinătate, în
interesul serviciului, pentru partea care depăşeşte plafonul neimpozabil
stabilit astfel:
(i) în ţară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţie, prin hotărâre a
Guvernului, pentru personalul autorităţilor şi instituţiilor 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



m) 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;

zile din perioada de delegare/detaşare/desfăşurare a activităţii în altă
localitate, în ţară sau în străinătate;

................................................................................................
m) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, altele decât cele

acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare primite pe
perioada deplasării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul
desfăşurării activităţii, astfel cum este prevăzut în raportul juridic, de către
administratorii stabiliţi potrivit actului constitutiv, contractului de
administrare/mandat, de către directorii care îşi desfăşoară activitatea în
baza contractului de mandat potrivit legii, de către membrii directoratului de
la societăţile administrate în sistem dualist şi ai consiliului de supraveghere,
potrivit legii, precum şi de către manageri, în baza contractului de
management prevăzut de lege, pentru partea care depăşeşte plafonul
neimpozabil stabilit astfel:

(i) în ţară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţie, prin hotărâre a
Guvernului, pentru personalul autorităţilor şi instituţiilor publice, în limita a 3
remuneraţii 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 remuneraţii
prevăzute în raportul juridic.
Plafonul aferent valorii a 3 remuneraţii prevăzute în raportul juridic se
calculează prin raportarea celor 3 remuneraţii la numărul de zile lucrătoare
din luna respectivă, iar rezultatul se multiplică cu numărul de zile din
perioada deplasării;".

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 şi va avea următorul
cuprins:

"h) indemnizaţia de delegare, indemnizaţia de detaşare, inclusiv
indemnizaţia specifică detaşării transnaţionale, prestaţiile suplimentare
primite de salariaţi în baza clauzei de mobilitate, precum şi orice alte sume
de aceeaşi natură, primite de salariaţi potrivit legislaţiei în materie, pe
perioada desfăşurării activităţii în altă localitate, în ţară sau în străinătate, în
interesul serviciului, în limita plafonului neimpozabil stabilit la alin. (2) lit. k),
precum şi cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi
cazare;".



CAPITOLUL II - Contribuțiile de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat
ART. 139 - Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor

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;

La articolul 139 alineatul (1), literele j) şi l) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:

"j) indemnizaţia de delegare, indemnizaţia de detaşare, inclusiv
indemnizaţia specifică detaşării transnaţionale, prestaţiile suplimentare
primite de salariaţi în baza clauzei de mobilitate, precum şi orice alte sume
de aceeaşi natură, altele decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor
de transport şi cazare, primite de salariaţi potrivit legislaţiei în materie, pe
perioada desfăşurării activităţii în altă localitate, în ţară sau în străinătate, în
interesul serviciului, pentru partea care depăşeşte plafonul neimpozabil
stabilit astfel:
(i) în ţară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţie, prin hotărâre a
Guvernului, pentru personalul autorităţilor şi instituţiilor 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/detaşare/desfăşurare a activităţii în altă
localitate, în ţară sau în străinătate;

................................................................................................
l) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, altele decât cele

acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare primite pe
perioada deplasării în altă localitate, în ţară sau în străinătate, în interesul
desfăşurării activităţii, astfel cum este prevăzut în raportul juridic, de către
administratorii stabiliţi potrivit actului constitutiv, contractului de
administrare/mandat, de către directorii care îşi desfăşoară activitatea în
baza contractului de mandat potrivit legii, de către membrii directoratului de
la societăţile administrate în sistem dualist şi ai consiliului de supraveghere,
potrivit legii, precum şi de către manageri, în baza contractului de
management prevăzut de lege, pentru partea care depăşeşte plafonul
neimpozabil stabilit astfel:

(i) în ţară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţie, prin hotărâre a
Guvernului, pentru personalul autorităţilor şi instituţiilor publice, în limita a 3



(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;

remuneraţii 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 remuneraţii
prevăzute în raportul juridic.

Plafonul aferent valorii a 3 remuneraţii prevăzute în raportul juridic se
calculează prin raportarea celor 3 remuneraţii la numărul de zile lucrătoare
din luna respectivă, iar rezultatul se multiplică cu numărul de zile din
perioada deplasării;".

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 şi va avea următorul cuprins:
"g) indemnizaţia de delegare, indemnizaţia de detaşare, inclusiv

indemnizaţia specifică detaşării transnaţionale, prestaţiile suplimentare
primite de salariaţi în baza clauzei de mobilitate, precum şi orice alte sume
de aceeaşi natură, primite de salariaţi potrivit legislaţiei în materie, pe
perioada desfăşurării activităţii în altă localitate, în ţară sau în străinătate, în
interesul serviciului, în limita plafonului neimpozabil stabilit la art. 76 alin.
(2) lit. k), precum şi cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport
şi cazare;".

CAPITOLUL III - Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate
ART. 157 - Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate

salariilor

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) şi o) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:

"m) indemnizaţia de delegare, indemnizaţia de detaşare, inclusiv
indemnizaţia specifică detaşării transnaţionale, prestaţiile suplimentare
primite de salariaţi în baza clauzei de mobilitate, precum şi orice alte sume
de aceeaşi natură, altele decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor
de transport şi cazare, primite de salariaţi potrivit legislaţiei în materie, pe
perioada desfăşurării activităţii în altă localitate, în ţară sau în străinătate, în
interesul serviciului, pentru partea care depăşeşte plafonul neimpozabil
stabilit astfel:

(i) în ţară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţie, prin hotărâre a
Guvernului, pentru personalul autorităţilor şi instituţiilor 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



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;

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/detaşare/desfăşurare a activităţii în altă
localitate, în ţară sau în străinătate;

................................................................................................
o) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, altele decât cele

acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare primite pe
perioada deplasării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul
desfăşurării activităţii, astfel cum este prevăzut în raportul juridic, de către
administratorii stabiliţi potrivit actului constitutiv, contractului de
administrare/mandat, de către directorii care îşi desfăşoară activitatea în
baza contractului de mandat potrivit legii, de către membrii directoratului de
la societăţile administrate în sistem dualist şi ai consiliului de supraveghere,
potrivit legii, precum şi de către manageri, în baza contractului de
management prevăzut de lege, pentru partea care depăşeşte plafonul
neimpozabil stabilit astfel:

(i) în ţară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţie, prin hotărâre a
Guvernului, pentru personalul autorităţilor şi instituţiilor publice, în limita a 3
remuneraţii 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 remuneraţii
prevăzute în raportul juridic.

Plafonul aferent valorii a 3 remuneraţii prevăzute în raportul juridic se
calculează prin raportarea celor 3 remuneraţii la numărul de zile lucrătoare
din luna respectivă, iar rezultatul se multiplică cu numărul de zile din
perioada deplasării;".

CAPITOLUL IX - Contribuția asiguratorie pentru muncă
ART. 2204 - Baza de calcul al contribuției asiguratorii pentru muncă

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

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

"h) indemnizaţia de delegare, indemnizaţia de detaşare, inclusiv
indemnizaţia specifică detaşării transnaţionale, prestaţiile suplimentare



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;
....................................................................................................................

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;

primite de salariaţi în baza clauzei de mobilitate, precum şi orice alte sume
de aceeaşi natură, altele decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor
de transport şi cazare, primite de salariaţi potrivit legislaţiei în materie, pe
perioada desfăşurării activităţii în altă localitate, în ţară sau în străinătate, în
interesul serviciului, pentru partea care depăşeşte plafonul neimpozabil
stabilit astfel:

(i) în ţară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţie, prin hotărâre a
Guvernului, pentru personalul autorităţilor şi instituţiilor 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/detaşare/desfăşurare a activităţii în altă
localitate, în ţară sau în străinătate;

................................................................................................
j) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, altele decât cele

acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare, primite pe
perioada deplasării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul
desfăşurării activităţii, astfel cum este prevăzut în raportul juridic, de către
administratorii stabiliţi potrivit actului constitutiv, contractului de
administrare/mandat, de către directorii care îşi desfăşoară activitatea în
baza contractului de mandat potrivit legii, de către membrii directoratului de
la societăţile administrate în sistem dualist şi ai consiliului de supraveghere,
potrivit legii, precum şi de către manageri, în baza contractului de
management prevăzut de lege, pentru partea care depăşeşte plafonul
neimpozabil stabilit astfel:

(i) în ţară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţie, prin hotărâre a
Guvernului, pentru personalul autorităţilor şi instituţiilor publice, în limita a 3
remuneraţii 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 remuneraţii
prevăzute în raportul juridic.

Plafonul aferent valorii a 3 remuneraţii prevăzute în raportul juridic se
calculează prin raportarea celor 3 remuneraţii la numărul de zile lucrătoare



din luna respectivă, iar rezultatul se multiplică cu numărul de zile din
perioada deplasării;".

Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile se aplică
începând cu veniturile aferente lunii următoare celei în care intră în vigoare prezenta lege.

* LEGE Nr. 72 din 30 martie 2022 pentru anularea unor obligaţii fiscale şi pentru modificarea unor acte normative
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