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Retrospectiva legislativă a lunii iulie 2022 

 
 

➢  CAS și CASS în cazul contractelor de muncă part-time 
 

Începând cu veniturile lunii august 2022 sunt aduse modificări în ceea ce 
privește modul de calcul al contribuțiile de asigurări sociale și asigurări sociale 
de sănătate datorate de către persoanele fizice care obțin venituri din salarii 
sau asimilate salariilor, în baza unui contract individual de muncă cu timp 
parțial. Astfel, acestea nu pot fi mai mici decât nivelurile calculate prin 

aplicarea cotelor legale asupra salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna 
pentru care se datorează contribuțiile, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună 
în care contractul a fost activ. 
 
Prevederile nu se aplică însă în cazul persoanelor fizice aflate în una dintre următoarele 
situații: 
 
a) sunt elevi sau studenți, cu vârsta până la 26 de ani, aflați într-o formă de școlarizare; 
 
b) sunt ucenici, potrivit legii, în vârstă de până la 18 ani;  
 
c) sunt persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane cărora prin lege li se 

recunoaște posibilitatea de a lucra mai puțin de 8 ore pe zi;  
 
d) au calitatea de pensionari pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii, cu 

excepția pensionarilor pentru limită de vârstă care beneficiază de pensii de serviciu în 
baza unor legi/statute speciale, precum și a celor care cumulează pensia pentru limită 
de vârstă din sistemul public de pensii cu pensia stabilită în unul dintre sistemele de 
pensii neintegrate sistemului public de pensii; 

 
e) realizează în cursul aceleiași luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a 

două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată 
aferentă acestora este cel puțin egală cu salariul de bază minim brut pe țară.  

 
În cazul în care contribuțiile de asigurări sociale sau de asigurări sociale de sănătate 

calculate sunt mai mici decât contribuțiile stabilite prin aplicarea cotei legale asupra 

salariului de bază minim brut pe țară,  diferența se suportă de către angajator/plătitorul de 

venit în numele angajatului/beneficiarului de venit. Prevederile se aplică începând cu 

veniturile aferente lunii august 2022. 

(OG nr. 16/2022,  pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor 

acte normative și alte măsuri financiar-fiscale) 
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➢ Anumite venituri vor fi neimpozabile numai în limita unui plafon lunar de 33% 

din salariul de bază corespunzător locului de muncă 
 

  Începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2023, următoarele venituri 

CUMUATE LUNAR nu vor reprezenta venit impozabil în înțelesul impozitului pe 

venit, numai în limita unui plafon lunar de cel mult 33% din salariul de bază 

corespunzător locului de muncă ocupat: 

a) prestațiile suplimentare primite de salariați în baza clauzei de mobilitate potrivit 

legii (altele decât cele prevăzute în HG nr. 38/2008 privind organizarea timpului de 

muncă al persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier) în limita 

a 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizația de delegare/detașare, prin 
hotărâre a Guvernului, pentru personalul autorităților și instituțiilor publice; 

b) contravaloarea hranei acordate de către angajator pentru angajații proprii, persoane 

fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor (în alte situații decât 

cele în care potrivit legislației în materie este interzisă introducerea alimentelor în 

incinta unității) astfel cum este prevăzut în contractul de muncă sau în regulamentul 

intern, în limita valorii maxime, potrivit legii, a unui tichet de masă/persoană/zi, 

prevăzută la data acordării, în conformitate cu legislația în vigoare. La stabilirea 

plafonului lunar neimpozabil nu se iau în calcul numărul de zile din luna în care 

persoana fizică desfășoară activitate în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu 

sau se află în concediu de odihnă/medical/delegare. Prin hrană se înțelege hrana 

preparată în unități proprii sau achiziționată de la unități specializate. Prevederile 

nu sunt aplicabile angajaților care beneficiază de tichete de masă, în conformitate cu 

legislația în vigoare; 

c) cazarea și contravaloarea chiriei pentru spațiile de cazare/de locuit puse de către 

angajatori la dispoziția angajaților proprii, persoane fizice care realizează venituri 

din salarii sau asimilate salariilor, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă 

sau în regulamentul intern, în limita unui plafon neimpozabil de 20% din salariul de 
bază minim brut pe țară garantat în plată/lună/persoană, în următoarele condiții: 

(i) angajatul, soțul/soția acestuia nu dețin o locuință în proprietate personală sau în 

folosință în localitatea în care își desfășoară activitatea; 

(ii) spațiul de cazare/de locuit se află în unitățile proprii, inclusiv de tip hotelier sau 

într-un imobil închiriat în acest scop de la o terță persoană, de către angajator; 

(iii) contractul de închiriere dintre angajator și terță persoană este încheiat în 
condițiile legii;  

(iv) plafonul neimpozabil se acordă unuia dintre soți, în cazul în care ambii soți 

desfășoară activitate în aceeași localitate, la același angajator sau la angajatori 

diferiți, pe baza declarației pe propria răspundere a acestuia.  
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La determinarea plafonului de 20% din salariul de bază minim brut pe țară garantat 

în plată se ia în calcul valoarea cea mai mică a salariului minim brut pe țară, în vigoare 

în luna pentru care se acordă avantajele. Verificarea îndeplinirii condițiilor se 

efectuează pe baza documentelor justificative și constituie responsabilitatea 

angajatorului;  

d) contravaloarea serviciilor turistice și/sau de tratament, inclusiv transportul, pe 

perioada concediului, pentru angajații proprii și membrii de familie ai acestora, 

acordate de angajator, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă, regulamentul 

intern, sau primite în baza unor legi speciale și/sau finanțate din buget, în limita unui 

plafon anual, pentru fiecare angajat, reprezentând nivelul unui câștig salarial 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, calificate astfel în conformitate cu legislația privind 

pensiile facultative de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, administrate de 

către entități autorizate stabilite în state membre ale Uniunii Europene sau 

aparținând Spațiului Economic European, suportate de angajator pentru angajații 

proprii, 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, suportate de angajator pentru angajații proprii, 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 pentru 

susținerea cheltuielilor cu utilitățile la locul în care angajații își desfășoară 

activitatea, precum electricitate, încălzire, apă și abonamentul de date, și achiziția 

mobilierului și a echipamentelor de birou, în limitele stabilite de angajator prin 

contractul de muncă sau regulamentul intern, în limita unui plafon lunar de 400 lei 

corespunzător numărului de zile din luna în care persoana fizică desfășoară 

activitate în regim de telemuncă. Sumele sunt acordate fără necesitatea de 

prezentare a documentelor justificative.  

Ordinea în care veniturile menționate mai sus se includ în plafonul lunar de cel mult 33% 
din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat se stabilește de angajator. 

De asemenea, veniturile menționate mai sus, în limita aceluiași plafon, nu se includ nici în 

baza lunară de calcul al contribuțiilor de asigurări sociale și asigurări sociale de sănătate. 

 

(OG nr. 16/2022,  pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor 

acte normative și alte măsuri financiar-fiscale) 
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➢ Metodologia de calcul al impozitului/taxei pe clădirile deținute de persoanele 

juridice 

Au apărut modificări privind metodologia de calcul al impozitului/taxei pe 

clădirile deținute de persoanele juridice, acestea fiind aplicabile pentru 

impozitul/taxa pe clădiri datorat/datorată începând cu data de 1 ianuarie 2023. 

Potrivit noilor prevederi, cota de 5% a impozitului/taxei pe clădiri aplicabilă în cazul în care 

proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 5 ani anteriori anului de 

referință, se va aplica numai sub condiția ca proprietarul clădirii să fi fost notificat de către 
organul fiscal competent despre posibilitatea depunerii raportului de evaluare.  

Notificarea se comunică proprietarului clădirii prin publicarea acesteia în spațiul privat 
virtual sau prin poștă, în cazul contribuabililor care nu sunt înrolați în spațiul privat virtual.  

Termenul până la care trebuie comunicată notificarea este 31 octombrie a anului curent 

pentru impozitul datorat începând cu anul următor. În cazul în care notificarea nu este 

comunicată până la această dată, impozitul urmează a se calcula prin aplicarea cotei legale, 

asupra valorii impozabile a clădirii. 

În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 5 ani 

anteriori anului de referință, diferența de taxă va fi datorată de proprietarul clădirii, cu 

condiția ca acesta să fi fost notificat de către organul fiscal competent, potrivit celor 

menționate anterior. 

(Legea nr. 252/2022, pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și pentru completarea art. 47 

din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală) 

 

 

➢ Statele de salarii se vor arhiva doar timp de 5 ani 
 

Începând cu data de 1 ianuarie 2023, statele de salarii pentru care angajatorul 

are o declarație informativă privind impozitul reținut la sursă, pe beneficiari de 

venit, conform prevederilor legale sau pentru care angajatorul are obligația 

legală de a depune declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului 

pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, la Agenția Națională de Administrare 

Fiscală, se păstrează timp de 5 ani. 

(Legea nr. 195/2022,  pentru completarea art. 25 din Legea contabilității nr. 82/1991) 
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➢ Scade plafonul veniturilor brute pentru care determinarea venitului net se 

poate face pe baza normelor de venit 
 

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, începând cu anul fiscal următor au 

obligația determinării venitului net anual în sistem real. Reamintim că plafonul 
actual este de 100.000 euro. 

Prevederea vizează contribuabilii care realizează venituri din activități independente, altele 

decât venituri din profesii liberale. 

Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului în lei al sumei de 

25.000 euro este cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Națională a României, 
la sfârșitul anului fiscal.  

Contribuabilii vizați vor avea obligația să completeze corespunzător și să depună declarația 

unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice până la 
data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului. 

Modificarea intră în vigoare începând cu veniturile aferente anului 2023. 

(OG nr. 16/2022,  pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor 

acte normative și alte măsuri financiar-fiscale) 
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