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ROMiANiA

PARLAMENTUL ROMANIEI

SENATULCAMERA DEPUTAJILOR

LEGE
privind instituirea unor masuri fiscal-biigetare m sectorul HoReCa

Art. I. - Legea nr. 227/2015 privind Codui fiscal, publicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificarile §i completarile 
ulterioare, se modifica §i se compieteaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 60, dupa punctu! 5 se introduce un nou punct, pet. 6, cu 

urmatorul cuprins:
"6. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii §i asimilate salariilor 
prevazute la art. 76 alin. (l)-(3), in perioada 1 ianuarie 2021-31 decembrie 2028 
inclusiv,
a) angajatorii desfa§oara activitali in sectorul HoReCa, definite de urmatoarele 
coduri CAEN:
5510 
5520 
5530 
5610 
5621
5629
5630
7911
7912 
7990 
8230

indeplinite urmatoarele condilii:pentru suntcare

- Hoteluri §i alte facilitali de cazare similare
- Facilita^i de cazare pentru vacante §i perioade de scurta durata
- Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere
- Restaurante
- Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente
- Alte activitati de alimentatie n.c.a.
- Baruri §i alte activitati de servire a bauturilor
- Activitati ale agentiilor turistice
- Activitati ale tur-operatorilor
- Alte serv'icii de rezervare §i asistenta turistica
- Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor §i congreselor;

b) angajatorii realizeaza cifra de afaceri din activitatile mentionate la lit. a) in 
limita a cel putin 80% din cifra de afaceri totala. Pentru societatile nou-infiintate, 
respectiv inregistrate la registrul comertului incepand cu luna ianuarie a anului 
2021, cifra de afaceri se calculeaza cumulat de la inceputul anului, inclusiv luna in 
care se aplica scutirea, iar pentru societatile existente la data de 1 ianuarie a 
fiecarui an se considera ca baza de calcul cifra de afaceri realizata cumulat pe anul 
fiscal anterior. Pentru societatile existente la data de 1 ianuarie al fiecarui an care 
au avut o cifra de afaceri din activitatile mentionate la lit. a) realizata cumulat pe 
anul fiscal anterior de peste 80% inclusiv, facilitatile fiscale se vor acorda pe toata 
durata anului in curs, iar pentru societatile existente la aceea§i data care nu 
realizeaza aceasta limita minima a cifrei de afaceri se va aplica principiul 
societatilor non-infiintate;
c) veniturile brute lunare din salarii §i asimilate salariilor prevazute la art. 76 alin. 
(l)-(3), realizate de persoanele fizice pentru care se aplica scutirea sunt calculate
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la un salariu brut de incadrare pentru 8 ore de munca^zi de minimum 2.540 lei 
lunar. Scutirea se aplica pentru sumele din venitul brut lunar de pana la 30.000 lei, 
ob^inut din salarii §i asimilate salariilor prevazute la art. 76 alin. (l)-(3), realizate 
de persoanele fizice. Partea din venitul brut lunar ce depa§e§te 30.000 lei nu va 
beneficia de facilitati fiscale;
d) scutirea se aplica potrivit instrucplunilor la ordinal comun al ministrului 
fman^elor publice, al ministrului muncii |i justitiei sociale §i al ministrului 
sanata^ii, prevazut la art. 147 alin. (17), iar Declarajia privind obligaliile de plata a 
contribu(iilor sociale, impozitului pe venit ?i evidenta nominala a persoanelor 
asigurate reprezinta declarable pe propria raspundere pentru indeplinirea conditiilor 
de aplicare a scutirii."

2. Dupa articoiul 138^ se introduce un nou articol, art. 138^, cu urmatorul 
cuprins:
"Art. 138^Prevederi speciale pentru domeniul HoReCa
(1) in perioada 1 ianuarie 2021 - 31 decembrie 2028 inclusiv, pentru persoanele 
fizice care realizeaza venituri din salarii §i asimilate salariilor realizate in baza 
contractelor individuale de munca incheiate cu angajatori care desfa§oara activitafi 
in sectoral HoReCa §i care se incadreaza in condibiile prevazute la art. 60 pet. 6, 
cota contribubiei de asigurari sociale prevazuta la art. 138 lit. a) se reduce cu 3,75 
puncte procentuale.
(2) Persoanele prevazute la alin. (1) care datoreaza contribubia la fondul de pensii 
administrat privat reglementat de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii 
administrate privat, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, sunt 
scutite de la plata acestei contribubii in limita cotei prevazute la alin. (1).
(3) Prevederile alin. (1) §i (2) se aplica potrivit instrucbiunilor la ordinal comun al 
ministrului fmanbelor publice, al ministrului muncii, familiei, proteebiei sociale §i 
persoanelor varstnice §i al ministrului sanatabii, prevazut la art. 147 alin. (17)."

3. Dupa alineatul (2) al articolului 140 se introduce un nou alineat, alin. (3), cu 
urmatorul cuprins:
"(3) Nu se cuprind in baza lunara de calcul al contribubiei de asigurari sociale 
datorate de angajatorii care desfa§oara activitabi in sectoral HoReCa §i care se 
incadreaza in condibiile prevazute la art. 60 pet. 6 veniturile din salarii §i asimilate 
salariilor realizate de persoanele fizice realizate in baza contractelor individuale de 
munca incheiate cu ace§ti angajatori, in perioada 1 ianuarie 2021 - 31 decembrie 
2028 inclusiv."

4. Alineatul (5) al articolului 146 se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
"(5) Calculul contribubiei de asigurari sociale datorate de catre persoanele fizice 
care obbin venituri din salarii sau asimilate salariilor, precum §i de catre institubiile 
prevazute la art. 136 lit. d)-f) se realizeaza prin aplicarea cotelor stabilite potrivit 
art. 138 lit. a), art. 138’ alin. (1) §i (2) sau art. 138^ alin. (1) §i (2), dupa caz, asupra 
bazelor lunare de calcul prevazute la art. 139, art. 143-145, dupa caz, in care nu se 
includ veniturile prevazute la ait. 141 §i 142."

5. La articoiul 154 alineatul (1), dupa litera r) se introduce o noua litera, lit. s), 
cu urmatorul cuprins:
"r) persoanele fizice pentru veniturile din salarii §i asimilate salariilor in baza 
contractelor individuale de munca incheiate cu angajatori care desfa§oara activitabi 
in sectoral HoReCa §i caie se incadreaza in condibiile prevazute la art. 60 pet. 6, in 
perioada 1 ianuarie 2021 - 31 decembrie 2028 inclusiv." *

6. Dupa alineatul (2) al articolului 220^ se introduce un nou alineat, alin. (3), cu 
urmatorul cuprins:
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"(3) Prill excepjie de la prevederile alin. (1), in perioada 1 ianuarie 2021 - 31 
decembrie 2028 inclusiv, cota contribuliei asiguratorii pentru raunca se reduce la 
nivelul cotei care se face venit la Fondul de garantare pentru plata creanlelor 
salariale constituit in baza Legii nr. 200/2006 privind constituirea §i utilizarea 
Fondului de garantare pentru plata creanlelor salariale, cu modificmle ulterioare, 
in cazul angajatorilor care desfa§oara activitali in sectorul HoReCa §i care se 
incadreaza in condiliile prevazute la art. 60 pet. 6."

7. Dupa alineatul (4‘) ai articolului 220** se introduce un nou alineat, alin. (4^), 
cu urmritorul cuprins:
"(4^) Prin excepjie de la prevederile alin. (4), in perioada 1 ianuarie 2021 - 31 
decembrie 2028 inclusiv, contributia asiguratorie pentru munca incasata la bugetul 
de stat de la angajatorii care desfa§oara activitati in sectorul HoReCa §i care se 
incadreaza in condiliile prevazute la art. 60 pet. 6 se distribuie integral la Fondul 
de garantare pentru plata creantelor salariale constituit in baza Legii nr. 200/2006, 
cu raodificarile §i completarile ulterioare."

Art. II. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 224 alin. (2) din Legea nr. 
95/2006 privind reforma in donieniul sanatalii, republicata, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, persoanele fizice care i§i desfa^oara activitatea in baza 
contractelor individuate de munca incheiate cu angajatori care desf^oara activitati in 
sectorul HoReCa §i care se incadreaza in conditiile prevazute la art. 60 pet. 6 din Legea 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt 
asigurate in perioada 1 ianuarie 2021 - 31 decembrie 2028 in si stemul asigurarilor 
sociale de sanatate fara plata contributiei.
(2) Persoanele fizice prevazute la alin. (1) beneficiaza in perioada 1 ianuarie 2021 - 31 
decembrie 2028 de drepturile acordate din sistemul asigurarilor pentru accidente de 
munca §i boli profesionale, sistemul asigurarilor pentru §omaj, conform legislatiei in 
vigoare, inclusiv de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, fara plata 
de catre angajatori a contribufiei asiguratorii pentru munca prevazuta de Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile §i completarile ulterioare.
(3) Perioadele lucrate in sectorul HoReCa de catre persoanele prevazute la alin. (1) 
constituie stagiu de cotizare pentru stabilirea dreptului la indemnizafie de §omaj §i 
indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca acordate in conformitate cu 
legisla^ia in vigoare.

Art. III. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - 
Codul muncii, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, in perioada 1 
ianuarie 2021-31 decembrie 2028, pentru domeniul HoReCa, salariul de baza minim 
brut pe tara garantat in plata va fi de minimum 2.540 lei lunar, fara a include 
indemnizatiile, sporurile §i alte adaosuri, pentru un program normal de lucru in medie 
de 167,333 ore pe luna.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica exclusiv domeniilor de activitate prevazute la art. 60 
pet. 6 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile §i completarile ulterioare.
(3) Nerespectarca prevederilor alin. (1) §i (2) de catre societap constituie contravenfie 
§i se sanc^ioneaza potrivit dispozi^iilor art. 260 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003, 
republicata, cu raodificarile §i completarile ulterioare, §i atrage anularea acordarii 

.facilitatilor fiscale. Recalcularea contribuliilor §i a impozitului se efectueaza in 
*'conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015, cu modificarile §i completarile
ulterioare. Pentru diferen^ele de obligafii fiscale rezultate ca urmare a recalcularii 
contribu^iilor sociale §i impozitului pe venit se percep dobanzi §i penalita^i de intarziere
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potrivit dispozitiilor art. 173 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura 
fiscala, cu modificarile §i completarile ulterioare.

Art. IV. - Dupa alineatul (3) al articolului 30 din Legea nr. 411/2004 privind 
fondurile de pensii administrate privat, republicata in Monitorul Ofieial al Romaniei, 
Partea I, nr. 482 din 18 iulie 2007, eu modificarile §i completarile ulterioare, se 
introduce un nou alineat, alin. (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) Persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii §i asimilate salariilor in baza 
contractelor individuale de munca incheiate cu angajatori care desfa-^oara activitati in 
sectorul HoReCa §i care se incadreaza in conditiile prevazute la art. 60 pet. 6 din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile §i completarile ulterioare, 
sunt exceptate de la prevederile alin. (1), in perioada 1 ianuarie 2021 - 31 decembrie 
2028 inclusiv."

Art. V. - Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificarile §i completarile ulterioare, prevederile I-IV se aplica incepand 
cu veniturile aferente lunii ianuarie 2021.

Art. VI. - Aplicarea prevederilor art. I-IV se realizeaza cu respectarea prevederilor in 
domeniul ajutorului de stat.
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