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Material informativ

Determinarea impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor
Beneficiarii de venituri din salarii și asimilate salariilor datorează un impozit lunar,

final, care se calculează și se reține la sursă de către plătitorii de venituri, cu excepția
persoanelor fizice care realizează în România venituri din salarii și asimilate salariilor ca
urmare a contractelor de muncă încheiate cu angajatori care nu sunt rezidenți fiscali
români.

Impozitul lunar se determină astfel:

a) la locul unde se află funcția de bază, prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei de
calcul determinată ca diferență între venitul net din salarii calculat prin deducerea din
venitul brut a contribuțiilor sociale obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit legii
în România sau în conformitate cu instrumentele juridice internaționale la care România
este parte, precum și, după caz, a contribuției individuale la bugetul de stat datorată
potrivit legii, și următoarele:

- deducerea personală acordată pentru luna respectivă;

- cotizația sindicală plătită în luna respectivă, potrivit legii;

- contribuțiile la fondurile de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificările și
completările ulterioare, și cele la scheme de pensii facultative, calificate astfel în
conformitate cu legislația privind pensiile facultative de către Autoritatea de Supraveghere
Financiară, administrate de către entități autorizate stabilite în state membre ale Uniunii
Europene sau aparținând Spațiului Economic European, suportate de angajați, astfel încât
la nivelul anului să nu se depășească echivalentul în lei al sumei de 400 euro;

- primele de asigurare voluntară de sănătate, precum și serviciile medicale furnizate sub
formă de abonament, suportate de angajați, astfel încât la nivelul anului să nu se
depășească echivalentul în lei al sumei de 400 euro.

b) pentru veniturile obținute în celelalte cazuri, prin aplicarea cotei de 10% asupra
bazei de calcul determinate ca diferență între venitul brut și contribuțiile sociale
obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit legii în România sau în conformitate cu
instrumentele juridice internaționale la care România este parte, precum și, după caz, a
contribuției individuale la bugetul de stat datorate potrivit legii, pe fiecare loc de realizare a
acestora.

În cazul avantajelor în bani și/sau în natură primite de la terți ca urmare a prevederilor
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contractului individual de muncă, a unui raport de serviciu, act de detașare sau a unui
statut special prevăzut de lege ori a unei relații contractuale între părți, după caz, obligația
de calcul, reținere, plată și declarare a impozitului revine, după cum urmează:

a) angajatorului rezident fiscal român, când avantajele în bani și/sau în natură sunt
acordate de alte entități decât acesta și plata se efectuează prin intermediul angajatorului;

b)plătitorilor de venituri rezidenți fiscali români, când avantajele în bani și/sau în natură
sunt acordate de alte entități decât angajatorul, cu excepția situației persoanelor fizice care
realizează în România venituri din salarii și asimilate salariilor ca urmare a contractelor de
muncă încheiate cu angajatori care nu sunt rezidenți fiscali români.

În cazul veniturilor din salarii și/sau al diferențelor de venituri din salarii
stabilite pentru perioade anterioare, conform legii, impozitul se calculează și se reține
la data efectuării plății, în conformitate cu reglementările legale în vigoare privind
veniturile realizate în afara funcției de bază la data plății, și se plătește până la data de
25 a lunii următoare celei în care s-au plătit.

În cazul veniturilor reprezentând salarii/solde, diferențe de salarii/solde,
dobânzi acordate în legătură cu acestea, precum și actualizarea lor cu indicele de
inflație, stabilite în baza unor hotărâri judecătorești rămase definitive și
irevocabile/hotărâri judecătorești definitive și executorii, inclusiv cele acordate potrivit
hotărârilor primei instanțe, executorii de drept, impozitul se calculează și se reține la
data efectuării plății, în conformitate cu reglementările legale în vigoare la data plății
pentru veniturile realizate în afara funcției de bază, și se plătește până la data de 25 a lunii
următoare celei în care au fost plătite.

Plătitorul este obligat să determine valoarea totală a impozitului anual pe veniturile
din salarii și asimilate salariilor, pentru fiecare contribuabil.

Contribuabilii pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 3,5%
din impozitul impozitul anual pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, pentru
susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a
unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, potrivit legii.

În categoria entităților nonprofit se cuprind, de exemplu: asociațiile, fundațiile, organizațiile
sindicale, patronatele, camerele de comerț, partidele politice, asociațiile de proprietari,
casele de ajutor reciproc ale salariaților, în măsura în care, potrivit legilor proprii de
organizare și funcționare, desfășoară activități nonprofit.

Angajații pot opta ca plătitorii de venituri să distribuie cota de 2% sau de 3,5%,
după caz, din impozitul pe venit datorat pentru susținerea:

a) entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii, a unităților de
cult; sau

b) acordarea de burse private sau

c) entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați
cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii.
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· Termenul de plată a impozitului

Plătitorii de salarii și de venituri asimilate salariilor au obligația de a calcula și de a reține
impozitul aferent veniturilor fiecărei luni la data efectuării plății acestor venituri,
precum și de a-l plăti la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare
celei pentru care se plătesc aceste venituri.

Prin excepție, impozitul aferent veniturilor fiecărei luni, calculat și reținut la data
efectuării plății acestor venituri, se plătește, până la data de 25 inclusiv a lunii
următoare trimestrului pentru care se datorează, de către următorii plătitori de venituri
din salarii și venituri asimilate salariilor:

a) asociații, fundații sau alte entități 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 și au avut un număr mediu de până la 3 salariați
exclusiv;

c) persoanele juridice plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care, în anul
anterior, au avut un număr mediu de până la 3 salariați exclusiv;

d) persoanele fizice autorizate și întreprinderile individuale, precum și persoanele fizice
care exercită profesii liberale și asocierile fără personalitate juridică constituite între
persoane fizice, persoanele fizice care dețin 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.

Plătitorii de salarii și de venituri asimilate salariilor au obligația să completeze și
să depună Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului
pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate pentru fiecare beneficiar de
venit, până la termenul de plată a impozitului, inclusiv.

Plătitorul de venituri este obligat să elibereze contribuabilului, la cererea acestuia,
un document care să cuprindă cel puțin informații privind: datele de identificare ale
contribuabilului, venitul realizat în cursul anului, deducerile personale acordate, impozitul
calculat și reținut. Documentul eliberat contribuabilului, la cererea acestuia, nu reprezintă
un formular tipizat.

Biroul Asistență pentru contribuabili-03.01.2022

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

HG 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare;


