
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 a Guvernului nr. 165/2022 pentru modificarea și com-
pletarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2022 privind unele măsuri 
temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în
situații de risc de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă, suportate 
parțial din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire
a acestuia (Monitorul Oficial nr. 1178 din 8 Decembrie 2022).    
     

 Precizări suplimentare:

                    Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 165/2022:

●   modifică și completează Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2022 privind une-
le măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate
în situații de risc de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă, suportate parți-
al din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestuia, 
astfel:

 

- prelungește până la data de 31 decembrie 2023 măsura temporară, constând în acorda-
rea unui sprijin material, denumit Sprijin pentru România, pentru anumite categorii de 
persoane vulnerabile;

 

- modifică și completează prevederile referitoare la modalitatea prin care Agenția Națio-
nală de Administrare Fiscală determină nivelul venitului lunar realizat, atât din Româ-
nia, cât și din străinătate, pentru verificarea încadrării de către Ministerul Muncii și Soli-
darității Sociale a nivelului veniturilor beneficiarilor în limita de venituri lunare prevăzu-
te de lege, astfel:

 

· pentru veniturile prevăzute la alin. (1) lit. g), h) și j) - n), pentru anul 2022 și semes-
trul I al anului 2023, la stabilirea venitului lunar realizat se iau în calcul veniturile cumu-
late la nivelul anului 2021; determinarea venitului lunar realizat se efectuează prin îm-



părțirea la 12 a veniturilor realizate cumulate la nivelul anului 2021, stabilite potrivit re-
gulilor prevăzute la lit. a) - c);

 

· pentru veniturile prevăzute la alin. (1) lit. g), h) și j) - n), pentru semestrul II al anului 
2023, la stabilirea venitului lunar realizat se iau în calcul veniturile cumulate realizate 
în anul 2022; determinarea venitului lunar realizat se efectuează prin împărțirea la 12 a 
veniturilor realizate cumulate la nivelul anului 2022, stabilite potrivit regulilor prevăzu-
te la lit. a) – c);

· pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor prevăzute la alin. (1) lit. i), pentru 
anul 2022, la stabilirea venitului lunar realizat se ia în calcul totalul veniturilor realizate
în anul 2022, aferente perioadei cuprinse între luna ianuarie 2022 și luna anterioară ce-
lei în care se va plăti sprijinul material, determinat potrivit regulilor prevăzute la lit. a) 
- c); în situația în care declararea veniturilor se face trimestrial potrivit prevederilor Le-
gii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, vor fi utilizate informațiile 
referitoare la veniturile aferente perioadei cuprinse între luna ianuarie 2022 și ultima lu-
nă pentru care s-a depus de către plătitorul de venit declarația prevăzută la art. 147 din
Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare; determinarea venitului 
lunar realizat se efectuează prin împărțirea totalului veniturilor realizate în anul 2022 la
numărul de luni cuprinse în perioada ianuarie 2022 și luna anterioară celei în care se va 
plăti sprijinul material inclusiv, indiferent dacă în lunile respective au fost sau

· pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor prevăzute la alin. (1) lit. i), pentru 
anul 2023, la stabilirea venitului lunar realizat se ia în calcul totalul veniturilor realizate
în anul 2023, aferente perioadei cuprinse între luna ianuarie 2023 și luna anterioară ce-
lei în care se va plăti sprijinul material, determinat potrivit regulilor prevăzute la lit. a) 
- c); în situația în care declararea veniturilor se face trimestrial potrivit prevederilor Le-
gii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, vor fi utilizate informațiile 
referitoare la veniturile aferente perioadei cuprinse între luna ianuarie 2023 și ultima lu-
nă pentru care s-a depus de către plătitorul de venit declarația prevăzută la art. 147 din
Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare; determinarea venitului 
lunar realizat se efectuează prin împărțirea totalului veniturilor realizate în anul 2023 la
numărul de luni cuprinse în perioada ianuarie 2023 și luna anterioară celei în care se va 
plăti sprijinul material inclusiv, indiferent dacă în lunile respective au fost sau nu reali-
zate venituri din salarii și asimilate salariilor;

· pentru anul 2022, venitul lunar realizat, utilizat la verificarea încadrării în limita de 
venituri prevăzută la art. 3 alin. (1), se determină prin cumularea venitului lunar calcu-
lat potrivit lit. d), pentru veniturile realizate în anul 2021, cu venitul lunar determinat 
potrivit lit. e), pentru veniturile realizate în anul 2022;

· pentru anul 2023, venitul lunar realizat, utilizat la verificarea încadrării în limita de 
venituri prevăzută la art. 3 alin. (1), se determină prin cumularea venitului lunar calcu-
lat potrivit lit. d^1), pentru veniturile realizate în anul 2022, cu venitul lunar determinat
potrivit lit. e^1), pentru veniturile realizate în anul 2023.
         

       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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