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20232023 Principalele modificări aduse Codului fiscal începând cu  01.01.2023

 INTRODUCERE

 Prezentul material informativ cuprinde principalele modificări aduse  Codului fiscal1

începând cu data de 1 ianuarie 2023 prin următoarele acte normative publicate în Monitorul
Oficial al României până la data de 16.01.2023, respectiv:

- Ordonanța Guvernului nr. 16/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015
privind codul fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri financiar-fiscale;

-  Ordonanța de Urgență a  Guvernului  nr.  168/2022  privind  unele  măsuri  fiscal-bugetare,
prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

-  Legea  nr.  370/2022  privind  aprobarea  Ordonanței  Guvernului  nr.  16/2022  pentru
modificarea  și  completarea  Legii  nr.  227/2015  privind  Codul  fiscal,  abrogarea  unor  acte
normative și alte măsuri financiar-fiscale;

-  Legea  nr.  34/2023 pentru  modificarea  și  completarea Legii  nr.  227/2015 privind Codul
fiscal;

- Legea nr. 39/2023 pentru completarea art.  291 alin.(3) din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal.  

I. IMPOZITUL PE PROFIT

• A fost extinsă facilitatea privind scutirea de impozit a profitului reinvestit și pentru
investițiile  în  active  utilizate  în  activitatea  de  producție  și  procesare,  activele
reprezentând retehnologizare.2

Prevederile alin. (4) ale  art.  22 din Codul fiscal stabilesc reguli de aplicare a facilității
privind  scutirea  de  impozit  a  profitului  reinvestit  pentru  situațiile  în  care
microîntreprinderile  devin  plătitoare  de  impozit  pe  profit  în  cursul  anului,  în  cazurile
prevăzute la art. 52 din Codul fiscal.

• S-a  majorat  cota  impozitului  pe  dividende,  de  la  5% la  8%,  pentru  dividendele
distribuite/plătite între persoane juridice române, precum și pentru cele distribuite/plătite
nerezidenților3 (aplicabilitate pentru dividendele distribuite după data de 1 ianuarie 2023).

• În  cazul dividendelor distribuite în baza situațiilor financiare interimare întocmite în
cursul anului 2022, cota de impozit pe dividende este de 5%, fără recalcularea impozitului pe
dividendele  respective,  după regularizarea  acestora  pe baza  situațiilor  financiare  anuale
aferente exercițiului financiar 2022, aprobate potrivit legii.

• Începând cu data de 1 ianuarie 2023 și până la data de 31 decembrie 2023 inclusiv, se
suspendă aplicarea prevederilor art. 25 alin. (4) lit. i1) și i2), art. 76 alin. (4) lit. x) și art. 142
lit. z) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare4.

Pe perioada suspendării, cheltuielile pentru funcţionarea corespunzătoare a creşelor
şi  grădiniţelor  aflate  în  administrarea  contribuabililor  sunt  considerate  cheltuieli  cu
deductibilitate limitată de natura celor prevăzute la art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr.
227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi intră sub incidenţa limitei de 5%
stabilite  pentru  acestea,  aplicată  asupra  valorii  cheltuielilor  cu  salariile  personalului,
1 Codul fiscal poate fi vizualizat pe portalul www.anaf.ro secțiunea ”Asistență contribuabili” subsecțiunea ”Legislație” 
2 art. 22 alin. (1) și alin. (4) din Codul fiscal; 
3 art. 43 alin. (2) și art. 224 alin. (4) lit. b din Codul fiscal;
4 art. XXXVI din O.U.G. nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative ;
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potrivit  Legii  nr.  53/2003  -  Codul  muncii,  republicată,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare.

II. IMPOZITUL PE VENITURILE MICROÎNTREPRINDERILOR

• Au fost modificate condițiile pentru încadrarea în categoria plătitorilor de impozit pe
veniturile microîntreprinderilor5, noile condiții cumulative fiind:
- societatea a realizat venituri  care nu au depășit echivalentul în lei  a 500.000 euro.
Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea
exercițiului financiar în care s-au înregistrat veniturile (anterior plafonul era 1.000.000 euro)
- prevederea se aplică începând cu veniturile aferente anului 2023;
- capitalul  social  al  acesteia  este  deținut  de  persoane,  altele  decât  statul  și  unitățile
administrativ-teritoriale;
- nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul  comerțului sau la
instanțele judecătorești, potrivit legii;
- a realizat venituri, altele decât cele din consultanță și/sau management, în proporție
de peste 80% cu excepția veniturilor din consultanță fiscală, corespunzătoare codului
CAEN:  6920  -  «Activități  de  contabilitate  și  audit  financiar;  consultanță  în  domeniul
fiscal» din veniturile totale (condiţie nouă);
- are cel puțin un salariat, cu excepția situației prevăzute la  art.  48 alin. (3) (condiţie
nouă);
- are  asociați/acționari  care  dețin  peste  25%  din  valoarea/numărul  titlurilor  de
participare sau al drepturilor de vot la cel mult trei persoane juridice române care se
încadrează să aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, incluzând
și persoana care verifică îndeplinirea condițiilor (condiţie nouă). 

• În  categoria  persoanelor  juridice  exceptate  de  la  plata  impozitului  pe  veniturile
microîntreprinderilor au fost adăugate:

- societățile din domeniul bancar;
-  societățile  din  domeniile  asigurărilor  și  reasigurărilor,  al  pieței  de  capital,  inclusiv

intermediere;
- societățile din domeniul jocurilor de noroc;
-  societățile  care  desfășoară  activități  de  explorare,  dezvoltare,  exploatare  a

zăcămintelor de petrol și gaze naturale6.

• Sistemul de impozit pe veniturile microîntreprinderilor devine  opțional începând cu
data de 01.01.20237. 

Persoanele  juridice  române,  cu  excepția  celor  din  domeniul  HoReCa8,  pot  opta  să
aplice impozitul pe veniturile microîntreprinderilor începând cu anul fiscal următor celui în
care îndeplinesc condițiile de microîntreprindere prevăzute la art. 47 alin. (1) și dacă nu au
mai fost plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor ulterior datei de 1 ianuarie

5 art. 47 alin. (1) din Codul fiscal;
6 art. 47 alin. (3) din Codul fiscal;
7 art. 48 alin. (1) din Codul fiscal;
8 persoanele juridice române care desfășoară activități corespunzătoare codurilor CAEN: 5510 - „Hoteluri și alte facilități

de cazare similare“, 5520 - „Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată“, 5530 - „Parcuri pentru rulote,

campinguri și tabere“, 5590 - „Alte servicii de cazare“, 5610 - „Restaurante“, 5621 - „Activități de alimentație (catering)

pentru evenimente“, 5629 - „Alte servicii de alimentație n.c.a.“, 5630 - „Baruri și alte activități de servire a băuturilor“;
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2023.
Începând cu data de 1 ianuarie 2023, prin excepție de la prevederile art. 47 alin. (1)

din Codul fiscal, persoanele juridice române care desfășoară activități în domeniul HoReCa,
pot  opta  pentru  plata  impozitului  pe  veniturile  microîntreprinderilor,  fără  să  aplice
prevederile art. 52 din Codul fiscal (art. 47 alin. (2) din Codul fiscal).

Microîntreprinderile  nu pot  opta  pentru  plata  impozitului  pe  profit  în  cursul  anului
fiscal, opțiunea putând fi exercitată începând cu anul fiscal următor, cu excepțiile prevăzute
la  art.  52  din  Codul  fiscal  (reguli  de  iesire  din  sistemul  de  impunere  pe  veniturile
microintreprinderilor în cursul anului).

 În situația în care persoanele juridice române care desfășoară activități în domeniul
HoReCa  obțin în cursul anului venituri și din alte activități în afara celor corespunzătoare
codurilor CAEN aferente  acestui  domeniu,  pentru  veniturile  din  alte  activități  aplică
sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit prevăzut de titlul II „Impozitul pe
profit“, dacă îndeplinesc oricare dintre următoarele condiții:

a) realizează venituri din consultanță și/sau management în proporție de peste 20%
inclusiv din veniturile totale;

b) desfășoară activitățile de la art. 47 alin. (3) lit. f)-i);
c) veniturile din alte activități au depășit echivalentul în lei a 500.000 euro. Cursul de

schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exercițiului
financiar precedent celui în care s-au înregistrat veniturile. Acestea datorează impozit pe
profit pentru veniturile din alte activități începând cu trimestrul în care s-a îndeplinit oricare
dintre aceste condiții, pentru întreaga perioadă în care există contribuabilul.

• Se menține cota de impunere de 1%  și se  elimină cota de 3%9 (cu obligativitatea
existenței cel puțin a unui salariat și a respectării tuturor celorlalte condiții).

 
• A  fost  eliminată  opțiunea  pentru  plata  impozitului  pe  profit  în  cazul

microîntreprinderilor care au un capital social subscris de cel puțin 45.000 lei și au cel puțin
2 salariați.

• A  fost  stabilită  ordinea  de  diminuare  a  impozitului  pe  veniturile
microîntreprinderilor10: 

1. sponsorizările;
2. costul aparatelor de marcat electronice fiscale;
3. reducerea conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.153/2020 pentru instituirea

unor măsuri fiscale de stimulare a menținerii/creșterii capitalurilor proprii, precum și pentru
completarea unor acte normative ;

Pe perioada aplicării prevederilor  Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 153/2020,
declarația informativă 107 se depune până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor11. 

• Începând  cu  data  de  1  ianuarie  2023,  contribuabilii  care  au  intrat  sub  incidența
prevederilor Legii nr. 170/2016 până la data de 31 decembrie 2022, pot opta, prin excepție
de la prevederile art. 47 alin. (1) din Codul fiscal, pentru plata impozitului pe veniturilor

9 art. 51 alin. (1) din Codul fiscal;
10 art. 56 alin. (1^8) - alin. (1^9) din Codul fiscal;
11 art. 56 alin. (1^10) din Codul fiscal;
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microîntreprinderilor, potrivit titlului III din Codul fiscal, sau pentru plata impozitului pe
profit, potrivit titlului II din Codul fiscal12.

•  Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități a fost abrogată începând
cu data de 1 ianuarie 2023 prin art. VI alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 16/2022 pentru
modificarea  și  completarea  Legii  nr.  227/2015  privind  Codul  fiscal,  abrogarea  unor  acte
normative și alte măsuri financiar-fiscale. 

III. IMPOZITUL PE VENIT ȘI CONTRIBUȚIILE SOCIALE

• S-a eliminat scutirea de la plata impozitului pe venit pentru persoanele fizice, în
cazul veniturilor realizate din salarii ca urmare a desfășurării activității pe bază de contract
individual de muncă încheiat pe o perioadă de 12 luni, cu persoane juridice române care
desfășoară  activități sezoniere în  domeniul  hotelurilor,  restaurantelor,  pensiunilor  sau
barurilor. 

• A fost  reglementat  faptul  că  scutirea  de  la  plata  impozitului  pe  venit  pentru
sectoarele construcții,  agricol și  industria alimentară se va acorda doar salariaților cu
contract individual de muncă13(aplicabilitate începând cu veniturile aferente lunii ianuarie
2023).

• Scutirea  de la  plata  impozitului  pe  venit  pentru  sectorul  construcții  se  acordă
pentru venituri brute calculate la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de
minimum 4.000 lei lunar (plafon majorat de la 3000 lei) . Scutirea se aplică pentru sumele
din  venitul  brut  lunar  de  până  la  10.000  lei  inclusiv,  obținut  din  salarii  și  asimilate
salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1) - (3), realizate de persoanele fizice. Partea din
venitul  brut  lunar  ce  depășește  10.000  lei  nu  beneficiază  de  facilități  fiscale
(aplicabilitate începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2023).

  • A fost reglementat că pentru determinarea ponderii cifrei de afaceri realizate efectiv
din activitatea de construcții în cifra de afaceri totală, indicatorul cifra de afaceri totală
cuprinde veniturile din întreaga activitate desfășurată numai pe teritoriul României (anterior
se luau în considerare și veniturile din activitatea desfășurată în afara României).

• Contribuabilii pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit și
care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul
în lei al sumei de 25.000  euro  (anterior, suma era de 100.000  euro),  începând cu anul
fiscal următor au obligația determinării venitului net anual în sistem real14 (aplicabilitate
începând cu veniturile anului 2023).

• Pentru determinarea venitul net anual din activități independente, au fost introduse
prin  Legea  nr.  34/2023,  în  categoria  cheltuielilor  deductibile  limitat15 contravaloarea
abonamentelor  pentru  utilizarea  facilităților  sportive  în  vederea  practicării  sportului  și
educației  fizice cu scop de întreținere, profilactic sau terapeutic oferite de furnizori  ale
12 art.VI alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr. 16/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri financiar-fiscale;
13 art. 60 partea dispozitivă a pct. 5 și 7 din Codul fiscal;
14 art. 69 alin. (9) din Codul fiscal;
15 art. 68 alin.(5) lit. r) din Codul fiscal;
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căror  activități  sunt  încadrate  la  codurile  CAEN  9311,  9312  sau  9313,  plătite  în  scopul
personal al contribuabilului, indiferent dacă activitatea se desfășoară individual sau într-o
formă de asociere, precum și contravaloarea abonamentelor, oferite de același furnizor care
acționează în nume propriu sau în calitatede intermediar, ce includ atât servicii medicale,
cât și dreptul de a utiliza facilitățile sportive, în vederea practicării sportului și educației
fizice  cu  scop  de  întreținere,  profilactic  sau  terapeutic,  plătite  în  scopul  personal  al
contribuabilului,  indiferent  dacă  activitatea  se  desfășoară  individual  sau  într-o  formă de
asociere, în limita echivalentului în lei a 400 euro anual pentru fiecare persoană (se aplică
sumelor plătite începând cu data de 15 ianuarie 2023).

• În cazul veniturilor din salarii și asimilate salariilor se introduce un plafon lunar de
venit neimpozabil și care nu se cuprinde în bazele de calcul ale contribuțiilor sociale
obligatorii, de cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat ,
în condițiile stabilite prin lege, pentru următoarele venituri cumulate lunar16: 

a) prestațiile suplimentare primite de salariati în baza clauzei de mobilitate potrivit
legii, altele decât prestațiile suplimentare primite de lucrătorii mobili prevăzuți de H.G. nr.
38/2008 privind organizarea timpului  de muncă al  persoanelor  care efectuează activități
mobile de transport rutier, cu modificările și completările ulterioare,în limita a 2,5 ori nivelul
legal stabilit H.G.;

b) contravaloarea hranei  în  limita valorii maxime, potrivit legii, a unui tichet de
masă/persoană/zi;

c) cazarea  și  contravaloarea chiriei  pentru  spațiile  de cazare/de locuit  puse de
către angajatori la dispoziția angajaților proprii, în limita unui plafon neimpozabil de 20
%  din salariul  de  bază  minim brut  pe țară garantat în  plată /lună/persoană, în  anumite
condiții prevăzute de lege;

d) contravaloarea  serviciilor  turistice  și/sau  de  tratament,  în  limita  unui  plafon
anual, pentru fiecare angajat, reprezentând nivelul unui câștig salariai mediu brut utilizat
la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul în care au fost acordate;

e) contribuțiile la un fond de pensii facultative  și cele reprezentând contribuții la
scheme de pensii facultative, în limita a 400 euro anual pentru fiecare persoană;

f) primele  de  asigurare  voluntară  de  sănătate,  precum  și  serviciile  medicale
furnizate  sub  formă  de  abonament,  astfel  încât  la  nivelul  anului  să  nu  se  depășească
echivalentul în lei al sumei de 400 euro, pentru fiecare persoană;

g) sumele acordate angajaților care desfășoară activități în regim de telemuncă, în
limita unui plafon lunar de 400 lei corespunzător numărului de zile din luna în care persoana
fizică desfășoară activitate în regim de telemuncă;

h) contravaloarea  abonamentelor  pentru  utilizarea  facilităților  sportive  în  vederea
practicării  sportului  și  educației  fizice  cu  scop  de  întreținere,  profilactic  sau  terapeutic
oferite de furnizori ale căror activități sunt încadrate la codurile CAEN 9311, 9312 sau 9313,
precum și contravaloarea abonamentelor, oferite de același furnizor care acționează în nume
propriu sau în calitate de intermediar, ce includ atât servicii medicale, cât și dreptul de a
utiliza  facilitățile  sportive,  în  vederea practicării  sportului  și  educației  fizice cu  scop de
întreținere, profilactic sau terapeutic, suportate de angajator pentru angajații  proprii,  în
limita echivalentului în lei a 400 euro anual pentru fiecare persoană.

Literele a) -g) intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2023, iar lit. h) se aplică
începând  cu  veniturile  aferente  lunii  următoare  publicării  Legii  nr.  34/2023,  respectiv

16 art. 76 alin.(4^1) - (4^2), art. 142 lit. aa^1), art. 157 alin. (1) lit. u), art. 220^4 alin. (1) lit. n) din Codul fiscal;
Page 5/9



20232023 Principalele modificări aduse Codului fiscal începând cu  01.01.2023

începând cu veniturile aferente lunii februarie 2023.

• S-a  majorat  plafonul  venitului  salarial  brut  pentru  care  se  acordă  deducerea
personală de bază. Deducerea personală de bază se acordă pentru venitul lunar brut  de
pana la 2000 lei peste nivelul salariului de baza minim brut pe țară, în vigoare în luna de
realizare a  venitului  (aplicabilitate începând cu veniturile  aferente lunii  ianuarie 2023),
cuantumul venitului majorat, pentru care se acordă deduceri este în prezent de 4550 lei,
faţă de 3000 lei cât era anterior.17 

• S-au introdus deduceri suplimentare18:
- 15% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru persoanele fizice cu
vârsta de până la 26 de ani care realizează venituri din salarii al căror nivel este de până la
2.000 de lei peste nivelul salariului de bază minim brut;
- 100 de lei lunar pentru fiecare copil cu vârsta de până la 18 ani, dacă acesta este înscris
într-o unitate de învățământ (aplicabilitate începând cu veniturile aferente lunii ianuarie
2023).

 Începând cu veniturile  aferente lunii  februarie 2023,  potrivit  Legii  nr.  34/2023,  la
determinarea impozitului  pe veniturile din salarii,  contravaloarea abonamentelor pentru
utilizarea facilităților sportive în vederea practicării sportului și educației fizice cu scop
de  întreținere,  profilactic  sau  terapeutic  oferite  de  furnizori  ale  căror  activități  sunt
încadrate la codurile CAEN 9311, 9312 sau 9313, precum și contravaloarea abonamentelor,
oferite de același furnizor care acționează în nume propriu sau în calitate de intermediar, ce
includ  atât  servicii  medicale,  cât  și  dreptul  de  a  utiliza  facilitățile  sportive,  în  vederea
practicării  sportului  și  educației  fizice cu scop de întreținere,  profilactic  sau terapeutic,
suportate de angajator pentru angajații  proprii,  în limita echivalentului în lei a 400 euro
anual pentru fiecare persoană se scade din venitul brut19.

• În  cazul  veniturilor  din  cedarea  folosinței  bunurilor,  altele  decât  veniturile  din
arendă  și  din  închirierea  în  scop  turistic  a  camerelor  situate  în  locuințe  proprietate
personală,  venitul brut reprezintă venit impozabil20 (aplicabilitate începând cu veniturile
aferente anului 2023), anterior din venitul brut se scădea o cotă forfetară de 40%.

• Contribuabilii care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor  din patrimoniul
personal,  altele  decât  veniturile  din  arendare  și  cele  din  închirierea  în  scop  turistic  a
camerelor situate în locuințe proprietate personală,  au obligația înregistrării contractului
încheiat între părți, precum și a modificărilor survenite ulterior, în termen de cel mult 30
de zile  de la încheierea/producerea modificării acestuia, la organul fiscal competent21 (se
aplică pentru contractele de închiriere încheiate începând cu data de 01.01.2023).

• În  cazul  contractelor de închiriere aflate în derulare la  data de 1 ianuarie 2023,
înregistrarea,  la  organul  fiscal  competent,  a  contractului  încheiat  între  părţi  şi  a
modificărilor survenite se efectuează în termen de cel mult 90 de zile de la data la care a

17 art. 77 alin. (1) - (9) din Codul fiscal;
18 art. 77 alin. (10) - (13) din Codul fiscal;
19 art.78 alin.2 lit. a) pct. (v)  din Codul fiscal;
20 art. 84 alin. (3) din Codul fiscal;
21 art. 120 alin. (6^1) din Codul fiscal;
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intervenit obligația înregistrării acestora22.

• A fost modificată cota de impozit în cazul veniturilor din dividende realizate de
persoanele fizice de la 5% la 8%. Măsura se aplică veniturilor din dividende distribuite după
data de 1 ianuarie 202323. 

• La transferul dreptului de proprietate  și al dezmembrămintelor acestuia, prin acte
juridice între vii asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum
și asupra terenurilor de orice fel fără construcții, contribuabilii datorează un impozit care se
calculează la valoarea tranzacției prin aplicarea următoarelor cote:

a) 3%  pentru construcțiile de orice fel și a terenurilor  aferente acestora, precum și
asupra  terenurilor  de  orice  fel  fără  construcții,  deținute  o  perioadă  de  până  la  3  ani
inclusiv;

b) 1%  pentru imobilele descrise la  lit.  a)  deținute o perioadă mai mare de 3 ani24,
(anterior impozitul era de 3% şi se aplica după scăderea valorii neimpozabile de 450.000 lei). 

 
• Cota redusă de CAS de 21,25% se va aplica doar persoanelor fizice care realizează

venituri  din  salarii  și  asimilate  salariilor  în  baza  contractelor  individuale  de  muncă
încheiate  cu  angajatori  care  desfășoară  activități  în  sectoarele  construcții,  agricol  și
industria alimentară25  (aplicabilitate începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2023).

• A fost modificată baza anuală de calcul al CAS în cazul persoanelor care realizează
venituri  din  activități  independente  și/sau  venituri  din  drepturi  de  proprietate
intelectuală,  din  una  sau  mai  multe  surse  și/sau  categorii  de  venituri,  a căror  valoare
cumulată  este  cel  puțin  egală  cu  12  salarii  minime brute,  în  vigoare  la  termenul  de
depunere a declarației prevăzute la art. 120.

Baza  anuală  de  calcul  al  contribuției  de  asigurări  sociale  în  cazul  veniturilor  din
activități independente și/sau din drepturi de proprietate intelectuală o reprezintă venitul
ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât26:

a) nivelul de 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a
declarației prevăzute la art. 120, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 salarii
minime brute pe țară inclusiv și 24 salarii minime brute pe țară;

b) nivelul de 24 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a
declarației  prevăzute la  art.  120, în cazul veniturilor  realizate cel puțin egale cu 24
salarii minime brute pe țară (aplicabilitate începând cu veniturile aferente anului 2023).

• Scutirea de CASS din sectorul construcțiilor, agricol și alimentar se va aplica doar
salariaților  cu  contract  individual  de  muncă27 (aplicabilitate  începând  cu  veniturile
aferente lunii ianuarie 2023).

• A fost modificat plafonul de la care se datorează CASS și baza anuală de calcul al
CASS în cazul persoanelor care realizează venituri din activități independente, venituri

22 art. 133 alin. (23) din Codul fiscal;
23 art. 97 alin. (7) din Codul fiscal;
24 art. 111 alin. (1) din Codul fiscal;
25 art. 138^1 alin. (1) și art. 138^2 alin. (1) din Codul fiscal;
26 art. 148 alin. (1) și alin.-  (4)in Codul fiscal;
27 art. 154 alin. (1) lit. r) și s) din Codul fiscal;
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din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din asocierea cu o persoană juridică,
contribuabil potrivit prevederilor titlului II sau titlului III, venituri din cedarea folosinței
bunurilor, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, venituri din investiții
și venituri din alte surse, din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri, a căror
valoare anuală cumulată este cel puțin egală cu 6 salarii minime brute pe țară, în vigoare
la termenul de depunere a declarației prevăzute la art. 120 (anterior plafonul de la care
se datora CASS era de 12 salarii minime brute pe ţară).

Baza anuală de calcul al  CASS în cazul  persoanelor care realizează venituri  din cele
prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b)-h) o reprezintă28:

a) nivelul a 6 salarii  minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a
declarației prevăzute la art. 120, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 6 salarii
minime brute pe țară inclusiv și 12 salarii minime brute pe țară;

b) nivelul de 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a
declarației prevăzute la art. 120, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 salarii
minime brute pe țară inclusiv și 24 salarii minime brute pe țară;

c) nivelul de 24 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a
declarației  prevăzute la  art.  120, în cazul veniturilor  realizate cel puțin egale cu 24
salarii minime brute pe țară (aplicabilitate începând cu veniturile aferente anului 2023).

IV. IMPOZITUL PE VENITURILE OBȚINUTE DIN ROMÂNIA DE NEREZIDENȚI

• A fost modificată cota de impozit în cazul veniturilor din dividende realizate de la un
rezident de la 5% la 8%. Măsura se aplică veniturilor din dividende distribuite după data de 1
ianuarie 202329. 

V. TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ 

• Începând cu data de 1 ianuarie 2023 vor fi excluse de la aplicarea cotei reduse de
TVA de 9% (se va aplica cota standard de TVA) băuturile nealcoolice care se încadrează la
codul NC 2202 10 00 și 2202 99, respectiv băuturile nealcoolice care conțin adaos de zahăr
sau alți îndulcitori sau aromatizate30. 

• Pentru  serviciile  de  restaurant  și  de  catering,  precum și  pentru  activitățile  de
cazare hotelieră a fost majorată cota de TVA de la 5% la 9%, începând cu data de 1 ianuarie
202331.

• În perioada 1 ianuarie 2023 - 31 decembrie 2031 inclusiv se va aplica cota redusă
de TVA de 9%  pentru livrarea de îngrăşăminte chimice şi de pesticide chimice de tipul
celor  utilizate  în  mod normal  în  producția  agricolă,  prevăzute  prin  ordin  comun al
ministrului finanțelor şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale32.

• Începând cu data de 1 ianuarie 2023, s-a stabilit plafonul de 600.000 lei, exclusiv
28 art. 170 din Codul fiscal;
29 art. 224 alin. (4) lit.b) din Codul fiscal;
30 art. 291 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal;
31 art. 291 alin. (2) lit. j) și k) din Codul fiscal;
32 art.291 alin.(2) lit. l) și alin.(3^3) din Codul fiscal;
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TVA, pentru livrarea de locuințe ca parte a politicii sociale, către persoane fizice, cu cota
de TVA de 5%, în condiții legii (anterior plafonul era de 450.000, respectiv 700.000 lei)33.

Persoanele fizice care au încheiat acte juridice între vii care au ca obiect plata în
avans pentru achiziția de locuințe cu cota redusă de TVA de 5%, anterior datei de 1 ianuarie
2023, beneficiază de aplicarea cotei reduse de TVA în anul 2023 în condițiile legale în vigoare
la data încheierii acestor acte34. 

• Pentru livrările de lemn de foc către persoane fizice, persoane juridice sau alte
entități,  indiferent de forma juridică de organizare a acestora, inclusiv  școli,  spitale,
dispensare  medicale  și  unități  de  asistență  socială,  sub  formă  de  trunchiuri,  butuci,
vreascuri, ramuri sau sub forme similare, care se încadrează la codurile NC 4401 11 00 și
4401 12 00, cota redusă de TVA de 5% se va aplica până la data de 31 decembrie 2029
inclusiv35.

• Începând cu data de 1 ianuarie 2023 și pâna la data de 31 decembrie 2023 inclusiv, se
suspendă aplicarea prevederilor art. 324 alin. (4)-(6) din Legea nr. 227/2015, respectiv se
prelungește termenul de suspendare a obligațiilor de raportare  (declarațiile informative cod
392A, 392B și 393)36.

• Începând cu data de 16 ianuarie 2023, cota de TVA se reduce de la 19% la 5%37 pentru: 
- livrarea și instalarea de panouri fotovoltaice, panouri solare termice, sisteme de

încălzire cu emisii scăzute de înaltă eficiență care se încadrează în valorile de referință
pentru emisiile de PM stabilite în anexa V la Regulamentul (UE) 2015/1.189 al Comisiei din 28
aprilie 2015 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a
Consiliului  în  ceea  ce  privește  cerințele  de  proiectare  ecologică  aplicabile  cazanelor  cu
combustibil solid și în anexa V la Regulamentul (UE) 2015/1.185 al Comisiei din 24 aprilie
2015 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului
în ceea ce privește cerințele în materie de proiectare ecologică aplicabile aparatelor pentru
încălzire locală cu combustibil solid și cărora li s-a atribuit o etichetă energetică a Uniunii
Europene  pentru  a  demonstra  întrunirea  criteriului  menționat  la  art.  7  alin.  (2)  din
Regulamentul (UE) 2017/1.369 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2017 de
stabilire a unui cadru pentru etichetarea energetică și de abrogare a Directivei 2010/30/UE,
destinate  locuințelor,  inclusiv  a  kiturilor  de  instalare,  a  componentelor,  respectiv  a
soluțiilor complete, după caz;

-  livrarea și instalarea de panouri fotovoltaice, panouri solare termice, sisteme de
încălzire cu emisii scăzute de înaltă eficiență  care se încadrează în valorile de referință
pentru emisiile de PM stabilite în anexa V la Regulamentul (UE) 2015/1.189 al Comisiei și în
anexa V la  Regulamentul (UE) 2015/1.185 al  Comisiei  și  cărora li  s-a  atribuit  o  etichetă
energetică a Uniunii Europene pentru a demonstra întrunirea criteriului menționat la art. 7
alin.  (2)  din  Regulamentul  (UE)  2017/1.369  al  Parlamentului  European  și  al  Consiliului,
inclusiv a kiturilor de instalare, a componentelor, respectiv a soluțiilor complete, după
caz, destinate clădirilor administrației publice centrale sau locale, clădirilor entităților
aflate în coordonarea/subordonarea acestora, cu excepția societăților comerciale.

33 art. 291 alin. (3) lit. c) pct. 3 din Codul fiscal;
34 art. III din O.G. 16/2022;
35 art. 291 alin. 3^4 din Codul fiscal;
36 art. XXXV din O.U.G. nr. 168/2022;.
37 art. I din Legea nr. 39/2023;
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