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Sumar:
1. Legea nr. 135/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Măsuri fiscale cu impact semnificativ pentru industria
alimentară și agricultură
În data de 17 mai 2022, în Monitorul Oficial al României nr. 489, s-a publicat Legea nr.
135/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative („Legea 135/2022”),
prin care s-au adoptat măsuri cu impact semnificativ pentru anumite industrii, măsuri
ce vor intra în vigoare începând cu data de 20 mai 2022.
Principalele noutăți introduse prin acest act normativ sunt:
1. Majorarea salariului minim în sectorul agriculturii și în industria alimentară

Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată va fi de minimum 3.000 lei pe
lună.
Această măsură se va aplica în perioada 1 iunie 2022 - 31 decembrie 2028.
2. Facilități fiscale pentru veniturile obținute de salariații care activează în

domeniul agriculturii și industriei alimentare
Modificările cu privire la veniturile din salarii obținute de la angajatori din domeniul
agriculturii și industriei alimentare se aplică începând cu veniturile aferente lunii iunie
2022, până la data de 31 decembrie 2028.
2.1.

Impozit pe venit

Se extinde categoria persoanelor fizice scutite de impozitul pe venitul din salarii.
Astfel, în perioada 1 iunie 2022 – 31 decembrie 2028, scutirea de impozit se aplică și
pentru salariații angajatorilor care desfășoară activități în sectorul agriculturii și în
industria alimentară.
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Pentru acordarea scutirii de impozit, următoarele condiții trebuie îndeplinite
cumulativ:
•

Angajatorii trebuie să desfășoare activități în sectorul agricol şi în industria
alimentară și să aibă codurile CAEN aferente diviziunilor “01:Agricultură,
vânătoare şi servicii anexe” și „10: Industria alimentară”.

•

Angajatorii trebuie să realizeze o cifră de afaceri din activitățile aferente
acestor coduri CAEN de minim 80% din cifra de afaceri totală;

•

Veniturile brute realizate de persoanele fizice pentru care se aplică
scutirea sunt cuprinse între 3.000 lei și 30.000 lei. Partea din venitul brut
lunar ce depăşeşte 30.000 lei nu va beneficia de facilități fiscale.

2.2.

Contribuția de asigurări sociale („CAS”)

Cota CAS pentru angajații din sectorul agriculturii/industriei alimentare care se califică
pentru scutirea de impozit pe venit se reduce de la 25% la 21,25%.
2.3.

Contribuția de asigurări sociale de sănătate („CASS”)

Veniturile din salarii obținute de angajații din sectorul agriculturii/industriei
alimentare beneficiază și de scutire la plata CASS (10%), salariații fiind asigurați în
această perioadă în sistemul asigurărilor sociale de sănătate fără plata contribuției.
Scutirile menționate se vor aplica potrivit procedurii aprobate prin ordin al ministrului
finanţelor.
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Editori
Țuca Zbârcea & Asociații Tax S.R.L. este divizia de consultanță fiscală a Țuca Zbârcea
& Asociații, organizată ca o structură societară de sine stătătoare cu o echipă formată
din consultanți fiscali autorizați, având o vastă experiență în domeniu. Serviciile oferite
acoperă: planificarea tranzacțiilor, consultanță fiscală operațională, structuri de
eficientizare (scheme de optimizare fiscală), analize fiscale și audit, audituri ale
autorităților fiscale și soluționarea litigiilor (inclusiv combaterea riscurilor și a
eventualului impact al unor litigii de lungă durată cu autoritățile fiscale), conformare
și reprezentare fiscală, precum și stabilirea prețurilor de transfer. Experții fiscali din
cadrul Țuca Zbârcea & Asociații Tax S.R.L. colaborează îndeaproape cu avocații firmei
cu experiență în gestionarea diverselor problematici de procedură și contencios fiscal,
asistând și reprezentând clienți dintr-o varietate de industrii cu privire la toate tipurile
de taxe, obligații fiscale, facilități fiscale ori contribuții de orice natură la bugetele de
stat. Țuca Zbârcea & Asociații și Țuca Zbârcea & Asociații Tax S.R.L. colaborează cu
Andersen în România.
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Acest material informativ are numai un caracter orientativ. Scopul său nu este de a oferi consultanţă fiscală cu caracter definitiv, care se va
solicita conform fiecărei probleme în parte. Pentru detalii şi clarificări privind oricare dintre subiectele tratate în Buletinul Fiscal, vă rugăm să
contactaţi consultantul sus-menţionat.
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