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În acest număr: 

Noi obligații privind emiterea și transmiterea facturilor electronice 

Principala modificare adusă sistemului de facturare electronică se referă la obligația peroanelor 
impozabile stabilite în România de a emite și transmite facturile în relația B2G prin sistemul național 
privind facturarea electronică RO e-Factura. 

Legea nr. 135/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative 

Modificarea salarului minim pentru angajații din sectorul agricol și industria alimentară și acordarea de 
noi facilități fiscale pe modelul celor aplicabile deja pentru angajații și angajatorii din sectorul 
construcții. 
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I. Legea nr. 139/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 120/2021 privind 
administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind factura 
electronică RO e-Factura și factura electronică în România 

În Monitorul Oficial numărul 490 din data de 17.05.2022 a fost publicată Legea nr. 139/2022 pentru 
aprobarea Ordonanței de urgență nr. 120/2021 privind administrarea, funcționarea și implementarea 
sistemului național privind factura electronică RO e-Factura și factura electronică în România (în 
continuare „Legea”). 

Principala modificare adusă de Lege se referă la obligația persoanelor impozabile stabilite în România 
de a emite și de a transmite facturile în relația cu autorități ale statului (B2G) prin sistemul național 
privind facturarea electronică RO e-Factura al ANAF. Respectiva obligație va intra în vigoare începând 
cu data de 1 iulie 2022. 

De asemenea, Legea menționează că în termen de 30 de zile de la data adoptării Deciziei care 
autorizează România să aplice o măsură specială de derogare de la Directiva de TVA în materie de 
facturare, se vor stabili categoriile de operatori economici stabiliți în România care vor avea obligația 
de emitere și de transmitere a facturilor în relație B2B prin sistemul național privind factura electronică 
RO e-Factura, precum și data de la care va interveni respectiva obligație. 

Deloitte a dezvoltat deja soluția tehnică pentru emiterea, transmiterea și recepționarea facturilor 
electronice prin sistemul RO e-Factura al ANAF. Aceasta este implementată pentru sute de companii în 
alte state membre UE și este compatibilă cu orice software contabil sau sistem de facturare. 

 

II. Legea nr. 135/2022 pentru modificarea si completarea unor acte normative 

 

Principalele modificări legislative 

 

 În perioada 01 iunie 2022 – 31 decembrie 2028, pentru sectorul agricol și în industria 
alimentară, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată va fi de minimum 3.000 lei 
lunar, fără a include indemnizațiile, sporurile şi alte adaosuri; 

 În perioada 01 iunie 2022 – 31 decembrie 2028 angajatorii care desfășoară pe teritoriul 
României activități în sectorul agricol și în industria alimentară pot aplica pentru acordarea de 
facilități fiscale angajaților în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: 

- să desfășoare activități în sectorul agricol sau în industria alimentară definite de 
următoarele coduri CAEN: 01 pentru agricultură, vânătoare și servicii anexe: 01, 011, 
012, 013, 014, 015, 016, precum și codul CAEN 10 pentru industria alimentară; 

- să realizeze cifra de afaceri din una ori mai multe dintre activitățile economice 
descrise mai sus, în limita a cel puțin 80% din cifra de afaceri totală; 

- în cazul angajatorilor nou-înființați (începând cu luna iunie 2022), cifra de afaceri se 
calculează cumulat de la data înregistrării, iar pentru angajatorii deja existenți la data 
de 1 iunie 2022, baza de calcul este cifra de afaceri realizata cumulat de la începutul 
anului; 

 Astfel, în perioada 01 iunie 2022 – 31 decembrie 2028, angajatorii care îndeplinesc condițiile 
menționate mai sus vor putea aplica pentru salariații proprii următoarele facilități fiscale: 

- scutirea de la plata impozitului pe venit; 
- scutirea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS);  
- reducerea cotei de contribuții de asigurări sociale (CAS) cu 3,75 puncte procentuale 

(echivalentul contribuției datorate la fondul de pensii administrat privat, pilon II). 
Angajații pot opta totuși pentru plata cotei de 3,75% datorate la fondul de pensii 
administrat privat, urmând să-și exprime opțiunea în scris, la angajator, acesta având 
obligația reținerii și virării către bugetul de stat a contribuției aferente. 

 Scutirile se vor aplica doar pentru salariații cu normă întreagă și care sunt încadrați cu salarii 
lunare între 3.000 și 30.000 de lei. 

 Angajații care vor beneficia de aceste facilități fiscale vor fi asigurați până la 31 decembrie 2028 
în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, fără plata contribuţiei, în sistemul asigurărilor 
pentru accidente de muncă şi boli profesionale, sistemul asigurărilor pentru şomaj, fără plata 
contribuţiei asigurătorii pentru muncă, conform legislaţiei în vigoare, inclusiv de concedii şi 
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indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate. Perioadele lucrate în sectorul agricol și în 
industria alimentară vor constitui stagiu de cotizare pentru stabilirea dreptului la indemnizaţie 
de şomaj şi indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă acordate în conformitate 
cu legislaţia în vigoare. 

 Scutirile menționate acordate conform Legii nr.135/2022  se vor aplica potrivit procedurii 
aprobate prin ordin al ministrului finanțelor, iar declarația 112 va reprezenta declarație pe 
propria răspundere pentru îndeplinirea condițiilor de aplicare a scutirii. 

 

 

 

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați. 
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Numele Deloitte se referă la organizația Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), o companie cu 
răspundere limitată din Marea Britanie, rețeaua globală de firme membre și persoanele juridice afiliate 
acestora. DTTL și firmele sale membre sunt entități juridice separate și independente. DTTL (numit în 
continuare și "Deloitte Global") nu furnizează servicii către clienți. Pentru a afla mai multe despre 
rețeaua globală a firmelor membre, vă rugăm să accesați www.deloitte.com/ro/despre. 

Deloitte furnizează clienților din sectorul public și privat din industrii variate servicii de audit, consultanță, 
servicii juridice, consultanță financiară și de managementul riscului, servicii de taxe și alte servicii 
adiacente. Patru din cinci companii prezente în Fortune Global 500® sunt clienți Deloitte, prin 
intermediul rețelei sale globale de firme membre care activează în peste 150 de țări și teritorii, oferind 
resurse internaționale, perspective locale și servicii de cea mai înaltă calitate pentru a rezolva probleme 
de business complexe. Pentru a afla mai multe despre modalitatea în care cei 244.000 de profesioniști 
Deloitte creează un impact vizibil în societate, vă invităm să ne urmăriți pe Facebook sau LinkedIn. 

Reff și Asociaţii SCA este societate de avocați membră a Baroului București, independentă în 
conformitate cu reglementările aplicabile profesiei de avocat, și reprezintă rețeaua de societăti de 
avocați Deloitte Legal in România. Deloitte Legal înseamnă practicile juridice ale membrilor Deloitte 
Touche Tohmatsu Limited și afiliații acestora care oferă servicii de asistență juridică. Pentru o descriere a 
serviciilor de asistență juridică oferite de entitățile membre ale Deloitte Legal, vă rugăm accesați: 
http://www.deloitte.com/deloittelegal. 

Acest Alert este furnizat cu titlu orientativ și nu trebuie considerat drept serviciu de consultanță. Este 
bine să solicitați consultanță fiscală/juridică de specialitate înainte de a întreprinde acțiuni bazate pe 
cuprinsul acestui document. 

Această publicație conține doar informații generale și Deloitte Touche Tohmatsu Limited și firmele 
membre sau afiliate (numite împreună Deloitte Network) nu oferă consultanță sau servicii profesionale 
prin intermediul acestei publicații. Înainte de a lua orice decizie sau de a acționa într-un mod care v-ar 
putea afecta finanțele sau afacerea, trebuie să discutați cu un consultant profesionist. Nicio entitate a 
Deloitte Network nu va fi răspunzătoare pentru pierderile de orice natură suferite de către persoanele 
care se bazează pe aceasta publicație. 
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