
MINISTERUL FINANȚELOR

Direcția generală de legislație fiscală și reglementări vamale și contabile

Aprob,

                                                                                         Iulian   ARDELEANU

       director general

REFERAT DE APROBARE  

al proiectului de Ordinul al ministrului finanțelor privind stabilirea

procedurii de acordare a facilităţii fiscale în sectorul agricol și în industria

alimentară

I.Cadrul de reglementare în vigoare

Potrivit  prevederilor  Legii  nr. 135/2022 pentru modificarea şi  completarea

unor acte normative, persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii şi

asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1) - (3) din Legea nr. 227/2015

privind  Codul  fiscal,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  denumit  în

continuare Codul fiscal, pentru activitatea desfăşurată în România, până la 31

decembrie  2028  inclusiv,  în  sectorul  agricol  şi  în  industria  alimentară,

beneficiază  de  facilități  fiscale  dacă  sunt  îndeplinite  cumulativ  condiţiile

prevăzute la art. 60 pct. 7 din Codul fiscal.
 

Facilităţile fiscale pentru sectorul agricol şi industria alimentară constau în:

a)  scutirea  de  la  plata impozitului  pe  venit,  pentru  veniturile  din salarii  şi

asimilate salariilor;

b)reducerea  cotei  de  contribuţie  de  asigurări  sociale,  pentru  veniturile  din

salarii şi asimilate salariilor;

c) exceptarea de la plata contribuţiei de sănătate, pentru veniturile din salarii

şi asimilate salariilor;

d) reducerea cotei contribuţiei asiguratorie pentru muncă, la nivelul cotei care

se face venit la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale constituit

în  baza  Legii  nr.  200/2006  privind  constituirea  şi  utilizarea  Fondului  de

garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare;

e) scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate de angajatori,

în cazul condiţiilor deosebite de muncă sau speciale de muncă.    
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 II. Necesitatea elaborării proiectului de ordin

Necesitatea elaborării proiectului de ordin se impune ca urmare a modificărilor

legislative aduse Codului fiscal, adoptate de Parlamentul României prin  Legea

nr. 135/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative prin care

se introduc reglementări privind acordarea unor facilități fiscale  persoanelor

fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art.

76 alin. (1) - (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi

completările  ulterioare,  la  angajatori/plătitori  de  venituri  care  desfășoară

activitate în România în sectorul agricol şi în industria alimentară. 

       III. Principalele prevederi ale proiectului de ordin

Prevederile  ordinului  vizează  procedura  de  acordare  a  facilităţii  fiscale  în

sectorul agricol și în industria alimentară potrivit prevederilor prin  Legea nr.

135/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Astfel, proiectul de ordin stabilește:

1. Mecanismul de calcul al indicatorilor  ”Cifra de afaceri totală” și ”Cifra de

afaceri  realizată  efectiv  din  activitatea  în  sectorul  agricol  şi  în  industria

alimentară” care stau  la  baza determinării  procentului  de 80% din cifra  de

afaceri totală ce reprezintă condiţie pentru acordarea facilităţilor fiscale în

sectorul agricol şi în industria alimentară. 

Indicatorii ”Cifra de afaceri totală” și ”Cifra de afaceri realizată efectiv din

activitatea  în  sectorul  agricol  şi  în  industria  alimentară”   sunt  indicatori

specifici,  diferiți  de  cifra  de  afaceri  raportată  în  documentele  contabile,

pentru stabilirea cărora nu se utilizează o informație standard din contabilitate

ci se determină potrivit art.4  din proiectul de Ordin al ministrului finanțelor

privind stabilirea procedurii  de acordare a facilităţii fiscale în sectorul agricol

și în industria alimentară. Pentru calculul indicatorilor specifici raportarea se

face la anul calendaristic.

2.Procedura de determinare a procentului de cel puțin 80% a cifrei de afaceri

prevăzut la art.60 pct.7 lit b) din Codul fiscal în cazul:

- angajatorilor/plătitorilor de venituri existenți la data de 1 ianuarie al fiecărui

an ulterior datei de 1 iunie 2022;

-  angajatorilor/plătitorilor  de  venituri nou  înființați,  înregistrați  la  registrul

comerțului/înregistrați fiscal începând cu luna iunie 2022;

- angajatorilor/plătitorilor de venituri existenți la 1 iunie 2022.

3.Modalitatea  de  raportare  la  salariul  brut  de încadrare/venitul  brut  lunar,

pentru îndeplinirea conditiei prevăzută la art. 60 pct.7 lit. c) din Codul fiscal,

respectiv:
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-  în  cazul  contractelor  individuale  de  muncă  cu  normă  întreagă,  veniturile

brute lunare din salarii şi asimilate salariilor sunt calculate la un salariu brut de

încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 3.000 de lei lunar. Salariul

minim brut pe ţară de 3.000 de lei lunar este stabilit proporţional cu câştigul

salarial brut de bază pentru un program de lucru în medie de 167,333 de ore pe

lună. Pentru salariaţii care au încheiate contracte de muncă cu timp parţial,

facilităţile  fiscale  se acordă  numai  dacă câştigul  salarial  brut  de bază  este

stabilit  proporţional  cu  câştigul  brut  de  bază  pentru  un  program  de  lucru

normal de 8 ore/zi;

- în cazul raporturilor juridice generatoare de venituri din salarii şi asimilate

salariilor,  altele  decât  contractele  individuale  de  muncă  (contract  de

administrare, de mandat şi altele asemenea), pentru care venitul brut lunar nu

este calculat  la  un  salariu  brut  de  încadrare  pentru 8  ore  de muncă/zi  de

minimum 3.000  de  lei  lunar,  facilităţile  fiscale  se  acordă  numai  dacă  este

îndeplinită condiţia ca venitul brut lunar realizat să fie cel puţin egal cu 3.000

de lei.

De asemenea, proiectul clarifică aspecte privind:

- posibilitatea persoanelor fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate

salariilor  la  angajatori  care  desfăşoară  activităţi  în  sectorul  agricol  şi  în

industria alimentară care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 7

de a opta pentru plata cotei de 3,75% datorate la fondul de pensii administrat

privat.Astfel,  opţiunea  se  depune  în  scris,  la  angajator,  acesta  reţinând

contribuţia  aferentă potrivit  prevederilor  legale începând cu veniturile  lunii

următoare celei în care s-a înregistrat opțiunea.

- determinarea  procentului  de  80% prevăzut  la  art.60  pct.7  lit.b)  din  Codul

fiscal, în situația în care angajatorii/plătitorii desfășoară activitate în sectorul

agricol şi  în industria alimentară, atât în România cât și  în afara teritoriului

României.

Față de cele de mai sus, s-a întocmit proiectul de ordin alăturat cu ale cărui

prevederi, dacă sunteți de acord, vă propunem a-l semna.
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