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RAPORT
la proiectul de hotarare privind avizarea normelor de venit valabile pentru anul fiscal 2022,
pentru contribuabilii persoane fizice care realizeaza venituri din activitati de productie
comert, prestari de servicii, stabilite conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificarile si completarile ulterioare si Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 925/2017
privind Nomenclatorul activitatilor independente si isi desfasoara activitatea individual sau in
cadrul unei asocieri fara personalitate juridica
In conformitate cu prevederile art. 69 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, pentru
contribuabilii carea realizeaza venituri din activitati independente, altele decat venituri din profesii
liberale si din drepturi de proprietate intelectuala definite la art. 67 din Legea 227/2015 privind
Codul fiscal si isi desfasoara activitatea individual sau in cadrul unei asocieri fara personalitate
juridica, venitul net se poate determina pe baza de norme de venit.
In conformitate cu prevederile punctului 8 alin. (1), Sectiunea a 3-a, Capitolul II, Titlul IV
din Hotarea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice date in aplicarea art. 69
din Legea 227/2018 privind Codul fiscal, normele anuale de venit se stabilesc de catre directiiile
generale regionale ale finantelor publice iar la stabilirea lor vor fi consultate si consiliile judetene.
Astfel, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi – Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice Bacău cu adresa nr. 22748/26.102021, înregistrată la Consiliul Judeţean Bacău
sub nr. 20378/28.10.2021, a transmis normele de venit valabile în anul fiscal 2022 precum si nota de
fundamentare, pentru contribuabilii care isi desfasoara activitatea individual sau in cadrul unei
asocieri fara personalitate juridica , potrivit prevederilor art. 69 din Legea 227/2015 privind Codul
Fiscal, in vederea acordarii avizului consultativ.
Lista activităţilor pentru care s-au întocmit propunerile de norme de venit este cea stabilită
prin O.M.F.P. nr. 925/2017 privind aprobarea Nomenclatorului activităţilor independente pentru care
venitul net se determina pe baza normelor anuale de venit, activităţi desfăşurate de contribuabilii
care realizează venituri comerciale.
Normele de venit pentru anul fiscal 2022 se stabilesc pe baza salariului de bază minim brut
pe ţară garantat în plată de 2300 lei (suma aprobată prin Hotărârea Guvernului 4/13.01.2021 pentru
stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată).
La stabilirea normelor de venit supuse avizării s-a avut în vedere alin. (3) al art. 69 din Legea
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare care prevede că “Norma
de venit pentru fiecare activitate desfășurată de contribuabil nu poate fi mai mică decât salariul de
bază minim brut pe țară garantat în plată (2300 lei/luna), în vigoare la momentul stabilirii acesteia,
înmulțit cu 12.” Prevederile prezentului alineat se aplică și în cazul în care activitatea se desfășoară
în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, norma de venit fiind stabilită pentru fiecare
membru asociat”.In cazul in care un contribuabil desfasora o activitate independenta care genereaza
venituri din activitati independente , pe perioade mai mici decat anul calendaristic , norma de venit
aferenta acelei activitati se corecteaza astfel incat sa reflecte perioada de an calendaristic in care a
fost desfasurata activitatea respectiva.
Contribuabilii pot ajusta normele anuale de venit conform art. 69. alin.(10) din Legea
227/2015 privind Codul fiscal “Contribuabilii pot ajusta normele anuale de venit de la alin.(4) în
declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.
Ajustarea normelor anuale de venit se realizează de către contribuabil prin aplicarea coeficienților
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de corecție publicați de către Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, respectiv a
municipiului București, asupra normelor anuale de venit”.
Coeficientii de corectie a normelor de venit stabiliti pentru anul fiscal 2022, respectiv
coeficientii de corectie privind majorarea si reducerea normelor de venit, conform art. 69 din Legea
227/2015 privind Codul fiscal , au fost stabiliti de catre Directia Generala Regionala a Finantelor
Publice Iasi - Adminstratia Judeteana a Finantelor Publice Bacau si sunt prezentati in anexa la
proiectul de hotarare.
Pentru stabilrea coeficientilor de corectie a normelor de venit s-au avut in vedere prevederile
pct. 8 alin.(7) din normele de aplicare ale art. 69 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal respectiv:
“La stabilirea coeficienților de corecție a normelor de venit se vor avea în vedere următoarele
criterii:
a) vadul comercial și clientela;
b) vârsta contribuabililor;
c) timpul afectat desfășurării activității, cu excepția cazurilor prevăzute la alin. (8) și (9);
d) gradul de handicap sau de invaliditate a contribuabilului;
e) activitatea se desfășoară într-un spațiu proprietate a contribuabilului sau închiriat;
f) realizarea de lucrări, prestarea de servicii și obținerea de produse cu material propriu sau al
clientului;
g) folosirea de mașini, dispozitive și scule, acționate manual sau de forță motrice;
h) caracterul sezonier al unor activități;
i) durata concediului legal de odihnă;
j) desfășurarea activității cu salariați;
k) contribuția fiecărui asociat în cazul activității desfășurate în cadrul unei asocieri;
l) informațiile cuprinse în declarația informativă depusă în scop de TVA potrivit prevederilor
art. 324 din Codul fiscal;
m) alte criterii specifice”
Modul de aplicare al majorarilor si corectiilor de norme de venit stabilit este urmatorul:
- se aplica mai intai corectiile de majorare a normei si apoi cele legate de reducerea normei;
- in cazul asocierilor fara personalitate juridica, corectarea normei se efectueaza prin aplicarea
coeficienţilor de corectie pentru fiecare membru asociat;
-corectiile referitoare la vârstă se efectuează începând cu anul următor celui în care contribuabilul a
împlinit numarul de ani care îi permite reducerea normei;
-corectiile referitoare la starea de handicap se reduce, de către contribuabil, proporțional cu numărul
de zile calendaristice pentru care venitul este scutit de la plata impozitului;
-corectiile referitoare la salariaţi se efectuează începând cu luna următoare încheierii/desfacerii
contractului individual de muncă;
-corectiile referitoare la elevi şi studenţi se efectuează începând cu luna următoare depunerii
documentelor justificative;
-contribuabilii care beneficiază de mai mulți coeficienți de corecție, în sensul reducerii/majorării
normelor de venit anuale, iau în calcul coeficientul cel mai mare.
Normele de venit propuse sunt prezentate în anexa la proiectul de hotărâre.
Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizionalã în administraţia publicã, republicatã, are
ca scop implicarea activã a cetãţenilor în procesul de luare a deciziilor administrative şi în procesul
de elaborare a actelor normative şi implicit sporirea gradului de transparenţã la nivelul administraţiei
publice faţã de cetãţean. În aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizionalã
în administraţia publicã, republicatã, este supus consultãrii publice orice proces de elaborare a
proiectului unui act cu caracter normativ, adicã orice act cu aplicabilitate generală, adoptat de o
autoritate publicã. În acest sens, autoritatea administraţiei publice are obligaţia sã publice anunţul
referitor la elaborarea unui proiect de act normativ, cu cel puţin 30 de zile lucrãtoare înainte de
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supunerea spre avizare de cãtre autoritãţile publice, pe site-ul propriu, la sediul propriu, într-un un
spaţiu accesibil publicului, spre dezbatere publicã.
Analizand initiativa o consideram incadrindu-se in limitele legii, motiv pentru care apreciem
ca proiectul de hotarare privind avizarea normelor de venit valabile pentru anul fiscal 2022, pentru
contribuabilii persoane fizice carea realizeaza venituri din activitati de productie comert, prestari de
servicii, stabilite conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile
ulterioare si Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 925/2017 privind Nomencaltorul
activitatilor independente si isi desfasoara activitatea individual sau in cadrul unei asocieri fara
personalitate juridica, intruneste conditiile de legalitate pentru a fi supus aprobarii.
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