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REFERAT DE APROBARE 
privind acordarea avizului consultativ favorabil pentru stabilirea normelor anuale de 

venit pe anul fiscal 2023 de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, Administrația Județeană a Finanțelor 

Publice Harghita 
 

Având în vedere prevederile art. 69 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare, în cazul contribuabililor care realizează venituri 
din activităţi independente, altele decât venituri din profesii liberale şi din drepturi de 
proprietate intelectuală, venitul net anual se determină pe baza normelor de venit de la 
locul desfăşurării activităţii. 

Ministerul Finanţelor Publice elaborează nomenclatorul activităţilor pentru care 
venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, care se aprobă prin 
ordin al ministrului finanţelor publice, respectiv OMFP nr. 925/2017, în conformitate cu 
activităţile din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin 
hotărâre a Guvernului. 

Cu adresa nr. 17106/ 22.11.2022, înregistrată la Consiliul Județean Harghita cu nr. 
105331/23.11.2022, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Generală 
Regională a Finanțelor Publice Brașov, Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Harghita a trimis spre consultare nomenclatorul activităților independente prezentate în 
anexa parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre, respectiv normele anuale de 
venit pe anul fiscal 2023. 

La stabilirea acesteia s-a ținut cont de prevederile art. 69 alin. (4) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora 
venitul net anual înainte de aplicarea criteriilor, reprezintă plafonul de venit determinat 
prin înmulțirea cu 12 a salariului de bază minim brut garantat în plată, care în momentul 
stabilirii normei este de 2.550,00 lei/lună conform H.G. nr. 1071/2021 pentru stabilirea 
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. 

Pe baza celor prezentate mai sus, propunem acordarea avizului consultativ 
favorabil prezentului proiect de hotărâre. 
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