OBLIGAŢII FISCALE ÎN CAZUL VENITURILOR REALIZATE DE ZILIERI

Venitul realizat de zilieri sub forma remuneraţiei zilnice reprezintă venit asimilat salariului
pentru care zilierul datorează:
- impozit pe salarii, 10% asupra diferenţei între remuneraţia brută şi CAS;
- contribuţia de asigurări sociale, 25% asupra remuneraţiei brute, începând cu veniturile
lunii mai 2019, conferind zilierului calitatea de asigurat în sistemul public de pensii.
Activitatea desfăşurată nu conferă zilierului calitatea de asigurat în sistemul public de
sănătate. Acesta se poate asigura opţional în sistemul public de sănătate potrivit articolului 180
din Codul fiscal.
Pentru remuneraţia plătită zilierilor, beneficiarul nu datorează contribuţia asiguratorie
pentru muncă.
[articolele 76 alineatul 2 litera r), 78 alineatul (2) litera b), 138 litera a), 139 litera s) din Codul fiscal şi
articolul 9 alineatele (1) - (3) din Legea 52/2011]
DECLARARE ŞI PLATĂ
Impozitul şi contribuţia de asigurări sociale (CAS) datorate de zilieri se calculează şi se reţine de
beneficiarul lucrărilor şi se declară în declaraţia 112 la secţiunea A şi secţiunea E din cadrul anexei 1.2
Asigurat.
Declararea şi virarea la bugetul de stat a impozitului şi CAS calculate şi reţinute se efectuează de către
beneficiarul de lucrări până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc aceste
venituri.

[articolele 7 şi 9 din Legea 52/2011, articolele 80 alineatul (1), 132, 146 alineatul (3) şi 147 din Codul
fiscal]
Prin excepţie, calculează şi reţin impozitul şi CAS aferent veniturilor fiecărei luni la data efectuării plăţii
acestor venituri, declară şi plătesc până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se
datorează, următorii beneficiari de lucrări:
a) asociaţii, fundaţii sau alte entităţi fără scop patrimonial, persoane juridice;
b) persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit care, în anul anterior, au înregistrat venituri totale de
până la 100.000 euro şi au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv;
c) persoanele juridice plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care, în anul anterior, au avut
un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv;
d) persoanele fizice autorizate şi întreprinderile individuale, precum şi persoanele fizice care exercită profesii
liberale şi asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice, persoanele fizice care deţin
capacitatea de a încheia contracte individuale de muncă în calitate de angajator, care au, potrivit legii, personal
angajat pe bază de contract individual de muncă.

[ articolele 80 alineatul (2), 146 alineatul (3),147 alineatul (4) din Codul fiscal]
ATENŢIE!
Numărul zilierilor nu se ia în calculul numărului mediu de salariaţi (exclusiv 3) în funcţie de care se
stabileşte termenul de declarare şi de plată lunar sau trimestrial. La calculul acestui număr se au în vedere
numai salariaţii cu contract de muncă din declaraţia 112.

[articolul 80 alineatul (3), articolul 147 alineatele (6) şi (7) din Codul fiscal]
Beneficiarul are obligaţia să înregistreze în Registrul de evidenţă a zilierilor, în ordine cronologică, toţi
zilierii, iar un extras al acestui registru, conţinând înregistrările din luna precedentă, va fi înaintat lunar, până
cel târziu la data de 5 a fiecărei luni, Inspectoratului Teritorial de Muncă unde îşi are sediul. Transmiterea
extrasului se poate face şi pe suport electronic, după caz.

[ articolul 8 alineatele (1) şi (2) din Legea nr. 52/2011]
La data de 20 decembrie 2019 se înfiinţează Registrul electronic de evidenţă a zilierilor, ca singura
modalitate de transmitere a datelor privind evidenţa zilierilor. Sistemul informatic aferent Registrului electronic
de evidenţă a zilierilor se achiziţionează de Inspecţia Muncii, în condiţiile legii. Metodologia de întocmire şi
transmitere a registrului electronic de evidenţă a zilierilor, precum şi înregistrările care se efectuează în acesta
se stabilesc prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
în termen de 60 de zile de la înfiinţarea registrului electronic de evidenţă a zilierilor."

[ articolul 4^1din Legea nr. 52/2011]
----------------------------------------------------------------------------------

Baza legală:
- Legea 2272015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea 52/2011privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanţa de urgenţă 26/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în
Monitorul Oficial 309 din 19 aprilie 2019;
- Ordinul 831/600/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea Legii 52/2011.
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