Administrația Județeană a Finanțelor Publice Mehedinți

INFORMARE
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Mehedinti – Serviciul Asistenta
Contribuabili, va aduce la cunostinta aparitia urmatoarelor acte normative:

Legea nr. 135/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative (Monitorul Oficial nr. 489 din 17 Mai 2022)

Precizări suplimentare:
Modifică Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, astfel:
- a fost modificat art. 60 pct. 5 lit d) în sensul că scutirea în sectorul construcțiilor se
aplică potrivit procedurii aprobate prin ordin al ministrului finanțelor, iar Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate reprezintă declarație pe propria răspundere pentru îndeplinirea condițiilor de aplicare a scutirii;- a fost abrogată lit. f) de la art. 60 pct.5;
- au fost introduse prevederi potrivit cărora persoanele fizice care realizează venituri
din salarii și asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1) - (3), ca urmare a
desfășurării activității în sectorul agricol și în industria alimentară, pentru activitatea
desfășurată în România, beneficiază până la 31 decembrie 2028 inclusiv, de scutirea de
la plata impozitului pe veniturile din salarii și a contribuției de asigurări sociale de
sănătate precum și de reducerea cotei contribuției de asigurări sociale cu 3,75 puncte
procentuale, dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile prevăzute la art. 60 pct.7 din
Codul fiscal;
- reglementează că persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate
salariilor din domeniile construcții, agricol și în industria alimentară pot opta pentru
plata cotei de 3,75% datorate la fondul de pensii administrat privat.
Opțiunea se depune în scris, la angajator, acesta reținând contribuția aferentă potrivit
prevederilor legale;
- reglementează că angajatorii care desfășoară activități în sectorul agricol și în
industria alimentară și care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 7, până

la 31 decembrie 2028 inclusiv, beneficiază de reducerea cotei contribuției asiguratorii
pentru muncă la nivelul cotei care se face venit la Fondul de garantare pentru plata
creanțelor salariale constituit în baza Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea
Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale.
Reglementează că:
- persoanele fizice care desfășoară activități în sectorul agricol și în industria alimentară
și care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 7 din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, sunt asigurate până la 31
decembrie 2028 inclusiv în sistemul asigurărilor sociale de sănătate fără plata
contribuției;
- persoanele fizice beneficiază, până la 31 decembrie 2028 inclusiv, de drepturile
acordate din sistemul asigurărilor pentru accidente de muncă și boli profesionale,
sistemul asigurărilor pentru șomaj, conform legislației în vigoare, inclusiv de concedii și
indemnizații de asigurări sociale de sănătate, fără plata de către angajatori a
contribuției asiguratorii pentru muncă prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal;
- perioadele lucrate în sectorul agricol și în industria alimentară de către persoanele
fzice constituie stagiu de cotizare pentru stabilirea dreptului la indemnizație de șomaj și
indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă acordate în conformitate cu
legislația în vigoare.
Prevede că:
- pentru sectorul agricol și în industria alimentară, salariul de bază minim brut pe țară
garantat în plată va fi de minimum 3.000 lei lunar, fără a include indemnizațiile,
sporurile și alte adaosuri, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe
lună, reprezentând în medie 17,928 lei/oră;
- nerespectarea prevederilor referitoare la nivelul salariul de bază minim brut pe țară
de către societăți constituie contravenție și se sancționează potrivit dispozițiilor art. 260
alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, și atrage anularea acordării facilităților fiscale.
Reglementează că ordinele ministrului finanțelor privind procedura de acordare a
scutirilor se emit în termen de 30 de zile de la publicarea Legii nr.135/2022
- reglementează că legea intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul
Oficial al României, Partea I, și se aplică începând cu veniturile aferente lunii iunie
2022.

Pentru indrumare si asistenta, va puteti adresa Serviciului asistenta contribuabili la
tel. 0252306233 si 0252330097 sau accesand site-ul ANAF la adresa:
https://www.anaf.ro/arondare, completand FORMULARUL PENTRU ASISTENŢĂ.
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