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Material informativ

Stabilirea venitului impozabil lunar din pensii

Venitul impozabil lunar din pensii se stabileşte prin deducerea din venitul din pensie
a sumei neimpozabile lunare de 2.000 lei şi, după caz, a contribuţiei de asigurări sociale
de sănătate datorată potrivit prevederilor titlului V - Contribuţii sociale obligatorii.

Modificările aduse prin O.U.G. nr. 130/2021 se aplică veniturilor realizate
începând cu data de 1 ianuarie 2022 și se referă la eliminarea facilității de exceptare de
la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice care au
calitatea de pensionari, pentru veniturile din pensii care depășesc 4.000 de lei, pentru
partea ce depășește suma lunară de 4.000 de lei, pentru fiecare drept de pensie;

La stabilirea venitului impozabil lunar aferent sumelor primite ca plată unică potrivit
Legii nr. 411/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Legii nr.
204/2006, cu modificările și completările ulterioare, fiecare fond de pensii acordă un
singur plafon de venit neimpozabil stabilit potrivit prevederilor Art. 100, alin. (1) din
Codul fiscal.

La stabilirea venitului impozabil lunar pentru sumele primite ca plăți eșalonate în
rate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 411/2004, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, și ale Legii nr. 204/2006, cu modificările și completările ulterioare,
plafonul de venit neimpozabil stabilit potrivit Art. 100, alin. (1) din Codul fiscal, se acordă
pentru fiecare rată lunară de la fiecare fond de pensii.

La stabilirea venitului impozabil aferent drepturilor primite în conformitate cu
prevederile Legii nr. 411/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale
Legii nr. 204/2006, cu modificările și completările ulterioare, de către moștenitorii legali ai
participanților la fonduri de pensii, plafonul de venit neimpozabil stabilit potrivit Art. 100,
alin. (1) din Codul fiscal, se acordă pentru fiecare drept de pensie, indiferent dacă acestea
sunt acordate de la același fond de pensie.

Orice plătitor de venituri din pensii are obligaţia de a calcula lunar impozitul aferent
venitului din pensii, de a-l reţine şi de a-l plăti la bugetul de stat. Impozitul se calculează
prin aplicarea cotei de impunere de 10% asupra venitului impozabil lunar din pensii.
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Impozitul calculat se reţine la data efectuării plăţii pensiei şi se plăteşte la bugetul de stat
până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se face plata pensiei.
Impozitul reţinut este impozit final al contribuabilului pentru veniturile din pensii.

Potrivit prevederilor O.U.G. nr. 130/2021 se instituie obligația depunerii Declarației
privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența
nominală a persoanelor asigurate (D112), prevăzută la art. 147 din Codul fiscal, de
către plătitorii de venituri din pensii. Concomitent se elimină obligația depunerii de către
plătitorii de venituri din pensii a Declarației informative privind impozitul reținut la sursă,
veniturile din jocuri de noroc și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit
(D205). Se aplică veniturilor realizate începând cu 1 ianuarie 2022.

În cazul unei pensii care nu este plătită lunar, impozitul ce trebuie reţinut se
stabileşte prin împărţirea pensiei plătite la fiecare din lunile cărora le este aferentă pensia.

Drepturile de pensie restante se defalcă pe lunile la care se referă, în vederea
calculării impozitului datorat, reţinerii şi plăţii acestuia.

În cazul veniturilor din pensii şi/sau al diferenţelor de venituri din pensii stabilite
pentru perioade anterioare, impozitul se calculează asupra venitului impozabil lunar şi se
reţine la data efectuării plăţii, în conformitate cu reglementările legale în vigoare la data
plăţii, şi se plăteşte până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-au plătit.

În cazul veniturilor din pensii şi/sau al diferenţelor de venituri din pensii, sumelor
reprezentând actualizarea acestora cu indicele de inflaţie, stabilite în baza hotărârilor
judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărârilor judecătoreşti definitive şi executorii,
impozitul se calculează separat faţă de impozitul aferent drepturilor lunii curente, prin
aplicarea cotei de 10% asupra venitului impozabil, impozitul reţinut fiind impozit final.
Venitul impozabil din pensii se stabileşte prin deducerea din suma totală a contribuţiei de
asigurări sociale de sănătate, datorată, după caz, potrivit legii în vigoare în perioada căreia
îi sunt aferente şi a sumei neimpozabile lunare, stabilită potrivit legislaţiei în vigoare la data
plăţii. Impozitul se reţine la data efectuării plăţii, în conformitate cu reglementările legale în
vigoare la data plăţii veniturilor respective. Impozitul astfel reţinut se plăteşte până la data
de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-au plătit veniturile.

Impozitul pe veniturile din pensii se reţine şi se plăteşte la bugetul de stat.

Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 3,5%
din impozitul pe venit datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi
funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse
private, potrivit legii.

Exemplu de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate, impozitului pe
venit și venitului net din pensii:
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Presupunând un venit brut din pensii aflat în plată in luna ianuarie 2022 de 6.000 lei,
calculul C.A.S.S. este următorul:

(6.000 lei - 4.000 lei) * 10% = 200 lei

Calcul Impozit:

Venitul impozabil lunar din pensii : 6.000 lei - 2.000 lei - 200 lei = 3.800 lei

3.800 lei * 10% (cota de impozit) = 380 lei

Venitul net din pensii : 6.000 lei - 380 lei (impozit) - 200 lei (C.A.S.S.) = 5.420 lei

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;

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal bugetare, prorogarea unor
termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (Monitorul Oficial nr. 1202 din 18
decembrie 2021)


