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OUG 43/2019 – M. Oficial nr. 507/21.06.2019
Se aplica în 30 zile de la data intrării în vigoare a OUG

Volumul 1
Scutiri
Art. 60 - Sunt scutiţi de la plata impozitului pe venit următorii contribuabilii:
(…)
se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2019. (OUG 114/2018)
modificări în vigoare din 22 iulie 2019 (OUG 43/2019 – M. Oficial nr. 507/21.06.2019)

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 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;
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;
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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 ,calculată cumulat de la începutul anului, inclusiv luna în care aplică
scutirea;
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 a fiecărui an care au avut
o cifra de afaceri din activităţile menţionate la litera 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 nouînfiinţate. 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 acitivităţilor menţionate la lit. a). Cifra de
afaceri va cuprinde inclusiv producţia realizată şi nefacturată;
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;
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 pâna 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 , 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. (vezi O.M.F.P. 2165/2019
aplicabil începand cu obligaţiile declarative ale lunii aprilie 2019) / (D112);

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
Prognoză care se va publica pe site-ul instituţiei.
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Facilităţi fiscale acordate angajaţilor din domeniul construcţiilor

art. 1381

Cotele de contribuţii de asigurări sociale
art. 138 – Cotele de contribuţii de asigurări sociale sunt următoarele:
a) 25% datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi
sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale, potrivit prezentei
legi;
b) 4% datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă, astfel cum sunt
prevăzute în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu
modificările şi completările ulterioare, de către persoanele fizice şi juridice care au
calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora;
c) 8% datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă, astfel cum sunt
prevăzute în Legea nr. 263/2010, de către persoanele fizice şi juridice care au
calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora.
Art. 1381se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2019. (OUG 114/2018)

Prevederi speciale pentru domeniul construcţiilor
Art. 1381. - (1) În perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2028 inclusiv, pentru
persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor realizate în
baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori care desfăşoară
activităţi în sectorul construcţii şi care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60
pct. 5, cota contribuţiei de asigurări sociale prevăzută la art. 138 lit. a) se reduce cu
3,75 puncte procentuale.
(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) care datorează contribuţia la fondul de
pensii administrat privat reglementat de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii
administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt scutite
de la plata acestei contribuţii în limita cotei prevăzute la alin. (1).
(3) Prevederile alin. (1) şi (2) 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).
(vezi O.M.F.P. 2165/2019 aplicabil începand cu obligaţiile declarative ale lunii aprilie 2019) / (D112)
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Codul muncii
OUG nr. 43/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care privesc stabilirea
unor măsuri în domeniul investiţiilor ■ Monitorul Oficial nr. 507 din 21 iunie 2019.
Art. 71. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, până la sfârşitul anului 2019, pentru domeniul
construcţiilor, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte în bani, fără a include
indemnizaţiile, sporurile şi alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în
medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând în medie 17,928 lei/oră.
(2) În perioada 1 ianuarie 2020-31 decembrie 2028, pentru domeniul construcţiilor, salariul de bază
minim brut pe ţară garantat în plată va fi de minimum 3.000 lei lunar, fără a include indemnizaţiile,
sporurile şi alte adaosuri, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună.
(3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică exclusiv domeniilor de activitate prevăzute la art. 60 pct. 5 din
Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Nerespectarea prevederilor alin. (1) şi (2) de către societăţi constituie contravenţie şi se
sancţionează potrivit dispoziţiilor art. 260 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, şi atrage anularea acordării facilităţilor fiscale. Recalcularea
contribuţiilor şi a impozitului se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015, cu
modificările şi completările ulterioare. Pentru diferenţele de obligaţii fiscale rezultate ca urmare a
recalculării contribuţiilor sociale şi impozitului pe venit se percep dobânzi şi penalităţi de întârziere
potrivit dispoziţiilor art. 173 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările
şi completările ulterioare.
Codul muncii
CAPITOLUL II
Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată
Art. 164. - (1) Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, corespunzător programului normal de
muncă, se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, după consultarea sindicatelor şi a patronatelor. În cazul în
care programul normal de muncă este, potrivit legii, mai mic de 8 ore zilnic, salariul de bază minim brut
orar se calculează prin raportarea salariului de bază minim brut pe ţară la numărul mediu de ore lunar
potrivit programului legal de lucru aprobat.
(11) Prin hotărâre a Guvernului se poate stabili o majorare a salariului de bază minim brut pe ţară garantat
în plată prevăzut la alin. (1), diferenţiat pe criteriile nivelului de studii şi al vechimii în muncă.
(12) Toate drepturile şi obligaţiile stabilite potrivit legii prin raportare la salariul de bază minim brut pe
ţară garantat în plată se determină utilizând nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată
prevăzut la alin. (1).
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Comment!
Sursa: https://economie.hotnews.ro
25 iunie 2019
Statul a considerat foarte clar că industria de construcții reprezintă
o prioritate, a spus Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice,
precizând că "efectele par că sunt foarte bune, se întorc deja lucrători din
afara României în țară - asta au spus firmele de construcții”.
Fiind întrebat dacă firmele vor trebui să dea banii înapoi în cazul în care Comisia
Europeană decide că este ajutor de stat, el a negat.
„Indiferent de o astfel de decizie statul va găsi măsuri alternative pentru a păstra
acest nivel de astăzi, facilități date...”, a precizat acesta
Întrebat dacă are un plan de rezervă, el a spus: „Întotdeauna, eu sunt un om care
are și planul B și C și D și tot”.
O asociație de business a trimis o întrebare Ministerului Finanțelor în legătură cu
modul de aplicare a scutirilor prevăzute de OUG 114 pentru sectorul construcțiilor,
iar răspunsul autorităților este șocant, susține Gabriel Biriș, specialist în fiscalitate și
fost secretar de stat în Ministerul Finanțelor, într-o postare pe Facebook.
"Raspunsul dat de MF este, pentru mine, socant:
<În prezent sunt întreprinse demersurile necesare împreună cu Consiliul
Concurenței și Comisia Europeană pentru parcurgerea procedurilor prevăzute de
OUG 77/2014 privind ajutorul de stat, respectiv pentru determinarea caracterului
de ajutor de stat al măsurii privind scutirea de la plata impozitului pe venit pentru
angajatii din sectorul construcțiilor. (...) Subliniem faptul că o măsură de natura
ajutorului de stat trebuie să fie conformă cu un regulament european în domeniu>.
Dl.avocat Gabriel Biriş a mai avut partide cu M.F.P.:
„ANAF aruncă în aer explorarea în Marea Neagră” (https://tomisnews.ro)
“Fostul secretar de stat Gabriel Biriș, după ce a plecat din Ministerul Finanțelor Publice, îl
apără pe omul de afaceri Gabriel Comănescu chiar într-un proces cu MFP – mai precis, cu
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF)”. (https://psnews.ro )
■
Acest caz a ajuns la final. Prin Hotărârea din 20 iunie a.c., Curtea de Justiţie a UE a dat câştig de cauză
ANAF – D.G.A.M.C. în litigiul cu S.C. Grup Servicii Petroliere SA. Societatea a interpretat în mod
eronat legislaţia TVA, considerând o operaţiune taxabilă ca fiind scutită de TVA; suma contestată: aprox.
25 mil. Euro.
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