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În acest număr: 

Ordinul nr. 1525/2022 privind stabilirea procedurii de acordare a facilităților fiscale în sectorul agricol și 

în industria alimentară 

Ordinul aprobă procedura de acordare a facilităților fiscale și aduce clarificări cu privire la condițiile ce 
ar trebui îndeplinite atât de către angajator (cum ar fi metoda de calcul pentru determinarea 
procentului de 80% din cifra de afaceri totală aferent activități eligibile), dar și la nivel de angajat, mai 
ales pentru situațiile specifice (pentru contracte de internship, ucenicie, zilieri). 

Ordinul nr. 1528/2022 privind stabilirea procedurii de acordare a facilităților fiscale în domeniul 

construcțiilor 

Ordinul aprobă procedura de acordare a facilităților fiscale, introduce posibilitatea de a opta pentru 
plata contribuției de asigurări sociale la fondul de pensii privat și aduce modificări cu privire la metoda 
de calcul pentru determinarea procentului de 80% din cifra de afaceri totală. 

Legea 187/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de 

valoare 

Principala modificare se referă la majorarea valorii nominale a unui tichet de masă la valoarea maximă 

de 30 lei. 

Noi reglementări contabile aplicabile operatorilor economici privind arhivarea statelor de salarii, 

publicate în Monitorul Oficial 

În data de 04 iulie 2022 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 668/04.07.2022 Legea nr. 195/2022 

pentru completarea art. 25 din Legea contabilității nr. 82/1991, privind micșorarea perioadei de 

arhivare a statelor de salarii de la 50 de ani la 5 ani . 
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Ordinul nr. 1525/2022 privind stabilirea procedurii de acordare a facilităților fiscale în sectorul agricol și 

în industria alimentară 

Principalele modificări legislative/clarificări aduse: 

 persoanele detașate pe teritoriul României pot beneficia de facilitățile fiscale acordate în 
sectorul agricol și în industria alimentară, în anumite condiții; 

 persoanelor fizice detașate în afara României nu pot beneficia de facilitățile fiscale acordate 
în sectorul agricol și în industria alimentară; 

 este introdusă metoda de calcul pentru determinarea procentului de 80% din cifra de afaceri 
totală, precum și detalii privind calculul indicatorilor "Cifra de afaceri totală" și "Cifra de 
afaceri realizată efectiv din activitatea în sectorul agricol și în industria alimentară"; 

 se aduc clarificări cu privire la calificarea veniturilor aferente activității desfășurate pe 
teritoriul României; 

 se aduc clarificări cu privire la îndeplinirea condiției privind venitul salarial minim de 3.000 de 
lei pentru persoanele cu contracte de muncă cu timp parțial, contracte de administrare, de 
mandat, contractele de internship, ucenicie, în cazul raporturilor de muncă cu zilieri, dar și în 
cazul persoanele fizice care realizează venituri din salarii din mai multe raporturi juridice 
(contract individual de muncă, contract de mandat, contract de administrare, etc). 

Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu veniturile aferente lunii iunie 2022. 

 
Ordinul nr. 1528/2022 privind stabilirea procedurii de acordare a facilităților fiscale în domeniul 
construcțiilor 
 
Principalele modificări legislative/clarificări introduse: 

 angajații pot opta 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; 

 este introdusă metoda de calcul pentru determinarea procentului de 80% din cifra de afaceri 
totală; 

 se menționează specific că, pentru determinarea procentului de 80% din cifra de afaceri 
totală pentru activitățile eligibile, sunt luate în considerare numai veniturile din activitatea 
desfășurată pe teritoriul României. 

Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu veniturile aferente lunii iunie 2022 

Legea 187/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de 
valoare 
 
Prin Legea 187/2022 se majorează limita maximă pentru valoarea nominală a unui tichet de masă la 30 
de lei, începând cu 1 iulie 2022. Valoarea nominală maximă de 30 de lei a unui tichet de masă se aplică 
și în semestrul II al anului 2022, precum și în primele două luni ale semestrului I al anului 2023, 
respectiv februarie și martie 2023. 
 
Noi reglementări contabile aplicabile operatorilor economici privind arhivarea statelor de salarii publicate 
în Monitorul Oficial 
 
Actul normativ publicat în data de 04 Iulie, reglementează înlocuirea obligației privind arhivarea 
documentelor financiar-contabile timp de 50 de ani, cu o perioadă de arhivare de 5 ani. Astfel, potrivit 
noilor reglementări, 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. 
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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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