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MINISTERUL FINANŢELOR 

PUBLICE

Agenţia  Naţ ională  de 
Adminis trare  F iscală

Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Braşov
Serviciul Asistență pentru Contribuabili

        

MODIFICĂRI ADUSE CODULUI FISCAL de OUG 43/2019*

TABEL COMPARATIV - IMPOZIT VENIT

Articolul 60 punctul 5 din Codul fiscal înainte de modificarea 
adusă de OUG 43/2019

Articolul 60 punctul 5 din Codul fiscal după modificarea adusă de 
OUG 43/2019 – prevederi în vigoare cu data 20 iulie 2019

 Articolul 60 - Scutiri
    Sunt scutiţi de la plata impozitului pe venit următorii 
contribuabili:
            ....
5. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii şi asimilate
salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1) - (3), în perioada 1 ianuarie 2019
- 31 decembrie 2028 inclusiv, pentru care sunt îndeplinite următoarele
condiţii:
   a) angajatorii desfăşoară activităţi în sectorul construcţii care cuprind:
 (i)  activitatea  de  construcţii  definită  la  codul  CAEN  41.42.43  -
secţiunea F - Construcţii;
(ii)  domeniile  de producere a materialelor  de construcţii,  definite  de
următoarele coduri CAEN:
   2312 - Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate;
   2331 - Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramic;
 2332  -  Fabricarea  cărămizilor,  ţiglelor  şi  altor  produse  pentru
construcţii din argilă arsă;
   2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcţii;
   2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii;
   2363 - Fabricarea betonului;

 La articolul 60 punctul 5 se modifică:
   

 5. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii şi asimilate 
salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1) - (3), în perioada 1 ianuarie 2019 -
31 decembrie 2028 inclusiv, pentru care sunt îndeplinite cumulativ 
următoarele condiţii:
   a) angajatorii desfăşoară activităţi în sectorul construcţii care cuprind:
    (i) activitatea de construcţii definită la codul CAEN 41.42.43 - 
secţiunea F - Construcţii;
    (ii) domeniile de producere a materialelor de construcţii, definite de 
următoarele coduri CAEN:
    2312 - Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate;
    2331 - Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică;
    2332 - Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru 
construcţii din argilă arsă;
    2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcţii;
    2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii;
    2363 - Fabricarea betonului;
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    2364 - Fabricarea mortarului;
    2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos;
    2370 - Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei;
    2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii;
  1623 -  Fabricarea altor elemente de dulgherie  şi  tâmplărie  pentru
construcţii;
    2512 - Fabricarea de uşi şi ferestre din metal;
  2511 -  Fabricarea de construcţii  metalice şi  părţi  componente ale
structurilor metalice;
  0811 - Extracţia pietrei  ornamentale şi  a pietrei  pentru construcţii,
extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei;
    0812 - Extracţia pietrişului şi nisipului;

  711  -  Activităţi  de  arhitectură,  inginerie  şi  servicii  de  consultanţă
tehnică;
   b) angajatorii realizează cifră de afaceri din activităţile menţionate la
lit.  a)  în limita  a cel  puţin  80% din  cifra  de afaceri  totală,  calculată
cumulat de la începutul anului, inclusiv luna în care aplică scutirea;

    2364 - Fabricarea mortarului;
    2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos;
    2370 - Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei;
    2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii;
    1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru 
construcţii;
    2512 - Fabricarea de uşi şi ferestre din metal;
    2511 - Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale 
structurilor metalice;
    0811 - Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, 
extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei;
    0812 - Extracţia pietrişului şi nisipului;
    2351 - Fabricarea cimentului;
    2352 - Fabricarea varului şi ipsosului;
    2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.;
(iii) 711 - Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă 
tehnică;
    b) angajatorii realizează cifră de afaceri din activităţile menţionate la
lit. a) şi alte activităţi specifice domeniului construcţii în limita a cel puţin
80%  din  cifra  de  afaceri  totală.  Pentru  societăţile  comerciale  nou-
înfiinţate, respectiv înregistrate la registrul comerţului începând cu luna
ianuarie a anului  2019, cifra de afaceri  se calculează cumulat  de la
începutul  anului,  inclusiv  luna  în  care  se  aplică  scutirea,  iar  pentru
societăţile comerciale existente la data de 1 ianuarie a fiecărui an se
consideră ca bază de calcul cifra de afaceri realizată cumulat pe anul
fiscal  anterior.  Pentru  societăţile  comerciale  existente  la  data  de  1
ianuarie al  fiecărui  an care au avut  o cifră  de afaceri  din activităţile
menţionate la lit. a) realizată cumulat pe anul fiscal anterior de peste
80% inclusiv, facilităţile fiscale se vor acorda pe toată durata anului în
curs, iar pentru societăţile comerciale existente la aceeaşi dată care nu
realizează  această  limită  minimă  a  cifrei  de  afaceri  se  va  aplica
principiul societăţilor comerciale nou-înfiinţate. Această cifră de afaceri
se realizează pe bază de contract sau comandă şi acoperă manoperă,
materiale,  utilaje,  transport,  echipamente,  dotări,  precum  şi  alte
activităţi  auxiliare  necesare activităţilor  menţionate la lit.  a).  Cifra  de
afaceri va cuprinde inclusiv producţia realizată şi nefacturată;
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c) veniturile brute lunare din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la
art.  76 alin.  (1)  -  (3),  realizate  de persoanele  fizice pentru  care  se
aplică scutirea, sunt cuprinse între 3.000 şi 30.000 lei lunar inclusiv şi
sunt realizate în baza contractului individual de muncă;

  d)  scutirea  se  aplică  potrivit  instrucţiunilor  la  ordinul  comun  al
ministrului  finanţelor  publice,  al  ministrului  muncii,  familiei,  protecţiei
sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului sănătăţii, prevăzut la
art.  147 alin.  (17),  iar  Declaraţia  privind  obligaţiile  de  plată  a
contribuţiilor  sociale,  impozitului  pe  venit  şi  evidenţa  nominală  a
persoanelor  asigurate  reprezintă  declaraţie  pe  propria  răspundere
pentru îndeplinirea condiţiilor de aplicare a scutirii.

 c) veniturile brute lunare din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la
art. 76 alin. (1) - (3), realizate de persoanele fizice pentru care se aplică
scutirea sunt calculate la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de
muncă/zi de minimum 3.000 lei lunar. Scutirea se aplică pentru sumele
din  venitul  brut  lunar  de  până  la  30.000  lei,  obţinut  din  salarii  şi
asimilate  salariilor  prevăzute  la  art.  76  alin.  (1)  -  (3),  realizate  de
persoanele fizice. Partea din venitul brut lunar ce depăşeşte 30.000 lei
nu va beneficia de facilităţi fiscale;
 d)  scutirea  se  aplică  potrivit  instrucţiunilor  la  ordinul  comun  al
ministrului finanţelor publice, al ministrului muncii şi justiţiei sociale şi al
ministrului sănătăţii, prevăzut la art. 147 alin. (17), iar Declaraţia privind
obligaţiile  de  plată  a  contribuţiilor  sociale,  impozitului  pe  venit  şi
evidenţa  nominală  a  persoanelor  asigurate  reprezintă  declaraţie  pe
propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiilor de aplicare a scutirii;
    e) mecanismul de calcul al cifrei de afaceri prevăzut la lit. b), în
vederea aplicării facilităţii fiscale, se va stabili prin ordin al preşedintelui
Comisiei  Naţionale de Strategie şi  Prognoză, care se va publica pe
site-ul instituţiei.

 

* OUG 43/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care privesc stabilirea unor măsuri în domeniul investiţiilor a fost 
publicată în Monitorul Oficial nr.  507 din 21 iunie 2019.

Material informativ elaborat de Serviciul Asistență pentru Contribuabili din cadrul D.G.R.F.P. Brașov în data de 24.06.2019


