
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Mehedinți

I N F O R M A R E 

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

 

    

       Ordonanța de urgență nr. 67/2022, privind unele măsuri fiscale, pre-
cum și pentru modificarea și completarea art. 59 din Legea nr. 207/2015 
privind Codul de procedură fiscală (Monitorul Oficial  nr. 494 din 18 Mai 
2022), (Monitorul Oficial  nr. 490 din 17 Mai 2022)

                                                                        
     Precizări suplimentare:

   Ordonanța de urgență nr. 67/2022:

     Reglementează că:

   -  începând cu data de 1 iunie 2022, în cazul salariaților care desfășoară activitate în 

baza contractului individual de muncă, încadrați cu normă întreagă, la locul unde se află

funcția de bază, nu se datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii pentru

o sumă de 200 de lei reprezentând venituri din salarii și asimilate salariilor în următoa-

rele situații:

a) angajatorii majorează voluntar, oricând în perioada 1 iunie-31 decembrie 2022 inclu-

siv, nivelul salariului de bază lunar brut cu suma de 200 de lei, respectiv de la 2.550 de 

lei la 2.750 de lei, pentru salariații care desfășoară activitate în baza contractelor indi-

viduale de muncă, în executare la data de 1 iunie 2022, ce prevăd un nivel al salariului 

de bază lunar brut la aceeași dată, fără a include sporuri și alte adaosuri, egal cu nivelul

salariului minim brut pe țară garantat în plată stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 

1.071/2021;

b) nivelul salariului de bază lunar brut stabilit potrivit contractului individual de muncă, 

fără a include sporuri și alte adaosuri, este de 2.750 de lei, în cazul persoanelor nou-

angajate în perioada 1 iunie-31 decembrie 2022 inclusiv.
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- suma de 200 de lei nu se ia în calcul pentru aplicarea deducerilor personale.

- regimul fiscal de mai sus, se aplică în perioada în care salariul majorat/de încadrare, 

după caz, este menținut/stabilit la nivelul de 2.750 de lei, pentru veniturile din salarii și

asimilate salariilor realizate în perioada 1 iunie-31 decembrie 2022 inclusiv.

- măsura nu se aplică pentru personalul salarizat potrivit Legii-cadru nr. 153/2017 pri-

vind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările 

ulterioare

Completează art. 59 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, astfel:

- în scopul asigurării conformării voluntare furnizorii de servicii poștale de trimitere con-

tra ramburs sunt obligați, sub rezerva respectării inviolabilității secretului corespon-

denței, să furnizeze lunar organului fiscal central informații referitoare la trimiterile 

poștale care au ca particularitate achitarea de către destinatar expeditorului, prin inter-

mediul rețelei poștale, a contravalorii bunului care face obiectul trimiterii poștale înre-

gistrate;

- furnizorii de servicii poștale informează persoanele ale căror date cu caracter personal

sunt prelucrate privind transmiterea acestora către organul fiscal central;

- furnizarea informațiilor  se face prin completarea unei declarații pe propria răspundere

de către furnizorii de servicii poștale de trimitere contra ramburs.

       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. 

A.J.F.P. Mehedinti
SERVICIUL ASISTENTA CONTRIBUABILI


