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Agenția Națională de Administrare Fiscală 

Direcția Generală Regională a Finanțelor 
Publice Galați  
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea 
 

 

 

Deducerea personală la calculul impozitului pe salarii 
 

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea aduce în atenţia 
contribuabililor următoarele precizări referitoare la deducerea personală aşa 
cum este prevăzută de legislaţia în vigoare:  

Deducerea personală cuprinde deducerea personală de bază și deducerea 
personală suplimentară și se acordă în limita venitului impozabil lunar realizat. 
Deducerea personală se acordă pentru fiecare lună a perioadei impozabile 
numai pentru veniturile din salarii la locul unde se află funcția de bază. 

Deducerea personală de bază se acordă pentru persoanele fizice care au un 
venit lunar brut de până la 2.000 de lei peste nivelul salariului de bază 
minim brut pe țară garantat în plată aprobat prin hotărâre a Guvernului, în 
vigoare în luna de realizare a venitului. În situația în care, în cursul aceleiași 
luni, se utilizează mai multe valori ale salariului minim brut pe țară, se ia în 
calcul valoarea cea mai mică a salariului minim brut pe țară. 

Deducerea personală suplimentară se acordă astfel: 

1. 15% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru 
persoanele fizice cu vârsta de până la 26 de ani, care realizează venituri 
din salarii al căror nivel este de până la 2.000 de lei peste nivelul 
salariului de bază minim brut pe țară 

2. 100 de lei lunar pentru fiecare copil cu vârsta de până la 18 ani, dacă 
acesta este înscris într-o unitate de învățământ, părintelui care 
realizează venituri din salarii, indiferent de nivelul acestora. 

Prin părinte, se înţelege: părintele firesc, potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul 

civil, republicată, cu modificările ulterioare, adoptatorul, persoana care are 

copilul/copiii în încredinţare în vederea adopţiei, persoana care are în plasament 

copilul sau în tutelă, persoana desemnată conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 

272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

În cazul în care copilul este întreţinut de ambii părinţi, deducerea personală 

suplimentară prevăzută la punctul 2 se acordă unuia dintre părinţi prin prezentarea 
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documentului care atestă înscrierea copilului într-o unitate de învăţământ şi a unei 

declaraţii pe propria răspundere din partea părintelui beneficiar. 

În situaţia în care părintele desfăşoară activitate la mai mulţi angajatori, în plus 

faţă de documentele prevăzute mai sus, părintele care beneficiază de deducerea 

personală suplimentară are obligaţia să declare că nu beneficiază de astfel de 

deduceri de la un alt angajator. 

Deducerea personală determinată nu se acordă personalului trimis în misiune 

permanentă în străinătate, potrivit legii. 

 
 
 
Baza legală: OG 16/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri financiar-fiscale publicat în  Monitorul 
Oficial al României partea I nr.  716/15.07. 2022 
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