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Buletin informativ de noutati legislative
referitoare la reglementari fiscale care vizeaza
managementul resurselor umane cu intrare in vigoare de la 1
ianuarie 2017

Legislative update bulletin
referring to fiscal legislation concerning the HR management
with effect from 1 January 2017

Cuprins:
1. Prevederi ale Codului fiscal cu intrare in vigoare de la 1 ianuarie 2017

Summary
1. Tax Code provisions with effect from 1 January 2017
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1. Codul fiscal

1. Tax Code

A. Obligatii declarative pentru
platitorii de salarii, venituri
asimilate salariilor si de venituri
cu regim de retinere la sursa a
impozitelor

A. Declarative obligations for payers
of wages and assimilated income
and incomes subject to
withholding tax

a) Platitorii de salarii si de venituri
asimilate salariilor

a) Payers of wages and assimilated
income

Incepand cu 1 ianuarie 2017, plătitorii
de salarii şi de venituri asimilate
salariilor au obligaţia să completeze şi să
depună Declaraţia privind obligaţiile de
plată a contribuţiilor sociale, impozitului
pe venit şi evidenţa nominală a
persoanelor asigurate pentru fiecare
beneficiar de venit, până la termenul de
plată a impozitului, inclusiv.
b) Platitorii de venituri cu regim de
retinere la sursa a impozitelor

Starting from 1 January 2017, payers of
wages and assimilated income are
required to fill-in and submit the
declaration on payment obligations of
social contributions, income tax and
nominal record of insured persons for
each income beneficiary until the date of
payment of the tax, included.

b) Payers of income subject to
withholding tax

Plătitorii de venituri, cu regim de reţinere
la sursă a impozitelor, sunt obligaţi să
calculeze, să reţină, să plătească şi să
declare impozitul reţinut la sursă, până
la termenul de plată a acestuia inclusiv.

Payers of income with a regime of
withholding tax are required to calculate,
withhold, declare and pay the
withholding tax until the date of
payment of the tax included.

Se elimina obligativitatea depunerii
Declaratiei 205, in acest sens fiind
prevederile alin. 2 al art. 132 Cod fiscal
conform carora plătitorii de venituri cu
regim de reţinere la sursă a impozitelor
au obligaţia să depună o declaraţie
privind calcularea şi reţinerea
impozitului pentru fiecare beneficiar de
venit la organul fiscal competent, (nn
Declaratia 205) până în ultima zi a lunii
februarie inclusiv a anului curent pentru

Obligation of submission of Statement
205 is no longer required according to
provisions of article 132 par. 2 of Tax
code under which payers of income
subject to withholding tax must submit a
statement regarding the calculation and
withholding tax for each beneficiary of
income until the last day of February of
the current year for the previous year,
except for payers of income from
wages and assimilated income, of
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anul expirat, cu excepţia plătitorilor de
venituri din salarii şi asimilate
salariilor, din valorificarea sub orice
formă a drepturilor de proprietate
intelectuală, din pensii, din arendare,
precum şi a persoanelor juridice care au
obligaţia calculării, reţinerii şi plăţii
impozitului datorat de persoana fizică
potrivit art. 125 alin. (8) şi (9), care au
obligaţia depunerii Declaraţiei privind
obligaţiile de plată a contribuţiilor
sociale, impozitului pe venit şi evidenţa
nominală a persoanelor asigurate pentru
fiecare beneficiar de venit.

exploitation in any form of
intellectual property rights, pensions,
lease, as well as for legal persons who
are obliged to calculate, withhold and
pay the tax due by individuals according
to article 125 par. 8 and 9 which are
required to submit the Declaration on
payment obligations of social
contributions, income tax and nominal
record of insured persons for each
income beneficiary.

B. Contributii sociale obligatorii

B. Mandatory Social Contributions

a) Plafonarea contributiei individuale
de asigurari sociale de sanatate

a) Capping of individual health
insurance contribution

1. Venituri din salarii sau asimilate
salariilor

1. Income from wages or assimilated
income

Pentru veniturile realizate începând cu
data de 1 ianuarie 2017, din salarii sau
asimilate salariilor, în situaţia în care
totalul veniturilor lunare realizate este
mai mare decât valoarea a de 5 ori
câştigul salarial mediu brut prevăzut la
art. 139 alin. (3) din Codul fiscal,
contribuţia individuală de asigurări
sociale de sănătate se calculează în
limita acestui plafon.
Pentru veniturile realizate începând cu
data de 1 ianuarie 2017, baza de calcul
lunară al contribuţiei de asigurări sociale
de sănătate datorată de angajatori sau
de persoane asimilate acestora,
reprezintă totalul câştigurilor brute
realizate din veniturile din salarii sau
asimilate salariilor asupra cărora s-a
calculat contribuţia individuală
plafonată.
Data: 28/12/2016

For incomes as of 1 January 2017,
wages or assimilated to wages, if total
monthly income is higher than 5 times
the average gross salary provided for in
art; 139 par. 3 of Tax code, the
individual contribution for health
insurance is calculated within that limit/
For incomes as of 1 January 2017, the
basis for calculating monthly
contribution for health insurance
payable by employers or persons treated
as such, represents total earnings of
gross revenues from wages or
assimilated to which the capped
contribution was calculated.
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2. Venituri din pensii

2. Income from pensions

Pentru veniturile realizate incepand cu
data de 1 ianuarie 2017, in situatia in
care veniturile baza de calcul depasesc
valoarea a de 5 ori castigul salarial
mediu brut prevazut la art. 139 alin. 3
din Codul fiscal, contributia individuala
de asigurari sociale de sanatate se
calculeaza in limita acestui plafon.
3. Venituri din drepturi de
proprietate intelectuala

For earnings as of 1 January 2017, if the
basis for calculating earnings exceeds
the value of 5 times the average gross
salary mentioned at article 139 par. 3 of
Tax code, the individual contribution of
health insurance is calculated within
that limit.

3. Income from intellectual property
rights

Pentru veniturile realizate începând cu
data de 1 ianuarie 2017, bazele lunare de
calcul nu pot fi mai mari decât valoarea a
de 5 ori câştigul salarial mediu brut
prevăzut la art. 139 alin. (3) din Codul
fiscal, în vigoare în luna pentru care se
datorează contribuţia.

For earnings as of 1 January 2017,
monthly calculation basis cannot exceed
5 times the value of the average gross
salary provided for in art. 139 par. 3 of
Tax code, in force in the month for which
the contribution is due.

b) Reglementarea termenului de
plată şi de declarare a
contribuţiilor sociale obligatorii
aferente drepturilor reprezentând
diferenţe de venituri din
salarii/pensii stabilite prin lege,
pentru perioade anterioare

b) Regulation on payment term and
declarative obligations for
mandatory social contributions
related to income from
wages/pensions established by
law for prior periods

1. Contributii de asigurari sociale

1. Contributions to social insurance

În cazul în care au fost acordate sume
reprezentând salarii sau diferenţe de
salarii, stabilite prin lege, acordate
pentru perioadele anterioare, în vederea
stabilirii prestaţiilor acordate de sistemul
public de pensii, sumele respective se
defalcă pe lunile la care se referă şi se
utilizează cotele de contribuţii de
Data: 28/12/2016

In case amounts representing wages and
differences of wages were granted by law
for prior periods, in order to establish
rights provided by the public pension
system, such amounts are broken down
by months that are related to and social
security contributions quotas used are
those in force at that time.
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asigurări sociale care erau în vigoare în
acea perioadă.
Contribuţiile de asigurări sociale
datorate potrivit legii se calculează, se
reţin la data efectuării plăţii şi se plătesc
până la data de 25 a lunii următoare
celei în care au fost plătite aceste sume.
Contribuţiile de asigurări sociale datorate
potrivit legii pentru aceste sume se
declară până la data de 25 a lunii
următoare celei în care au fost plătite
aceste sume, prin depunerea
declaraţiilor rectificative pentru lunile
cărora le sunt aferente sumele
respective.
2. Contributii de asigurari sociale de
sanatate
În cazul în care au fost acordate sume
reprezentând salarii/solde sau diferenţe
de salarii/solde şi pensii sau diferenţe de
pensii, cu excepţia sumelor reprezentând
actualizarea acestora cu indicele de
inflaţie, stabilite prin lege, acordate
pentru perioade anterioare, sumele
respective se defalcă pe lunile la care se
referă şi se utilizează cotele de
contribuţii de asigurări sociale de
sănătate care erau în vigoare în acea
perioadă.
Contribuţiile de asigurări sociale de
sănătate datorate potrivit legii se
calculează, se reţin la data efectuării
plăţii şi se plătesc până la data de 25
inclusiv a lunii următoare celei în care
au fost plătite aceste sume.
Contribuţiile de asigurări sociale de
sănătate datorate potrivit legii, pentru
aceste sume, se declară până la data de
25 a lunii următoare celei în care au fost
plătite aceste sume, prin depunerea
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Social security contributions are
calculated, withhold and paid by the 25th
of the month following that in which
these amounts were paid.
Social security contributions due by law
for these amounts are declared by the
25th of the month following that in which
these amounts were paid, by submitting
amending tax declarations for the
months to which these amounts relate
to.

2. Health insurance contributions

In case amounts representing wages and
differences of wages and pensions were
granted by law for prior periods, except
for amounts representing review with
inflation rate, such amounts are broken
down by months that are related to and
health insurance contributions quotas
used are those in force at that time.
Health insurance contributions are
calculated, withhold and paid by the 25th
of the month following that in which
these amounts were paid.
Health insurance contributions due by
law for these amounts are declared by
the 25th of the month following that in
which these amounts were paid, by
submitting amending tax statements for
the months to which these amounts
relate to.
Amending statements are not submitted
in cas of incomes/differences of income
from pensions.
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declaraţiilor rectificative pentru lunile
cărora le sunt aferente sumele respective.
Declaraţiile rectificative nu se depun în
cazul veniturilor/diferenţelor de venituri
din pensii.
3. Contributii de asigurari sociale de
somaj
În cazul în care au fost acordate sume
reprezentând salarii sau diferenţe de
salarii, stabilite prin lege, acordate
pentru perioade anterioare, în vederea
stabilirii prestaţiilor de şomaj acordate
de sistemul de asigurări pentru şomaj,
sumele respective se defalcă pe lunile la
care se referă şi se utilizează cotele de
contribuţii de asigurări pentru şomaj
care erau în vigoare în acea perioadă.
Contribuţiile de asigurări pentru şomaj
datorate potrivit legii se calculează, se
reţin la data efectuării plăţii şi se plătesc
până la data de 25 a lunii următoare
celei în care au fost plătite aceste sume.
Contribuţiile de asigurări pentru şomaj
datorate potrivit legii pentru aceste sume
se declară până la data de 25 a lunii
următoare celei în care au fost plătite
aceste sume, prin depunerea
declaraţiilor rectificative pentru lunile
cărora le sunt aferente sumele
respective.
4. Contributii pentru concedii si
indemnizatii de asigurari sociale
de sanatate
În cazul în care au fost acordate sume
reprezentând salarii sau diferenţe de
salarii, stabilite prin lege, acordate pentru
perioade anterioare, în vederea stabilirii
prestaţiilor acordate de sistemul de
asigurări sociale de sănătate, sumele
respective se defalcă pe lunile la care se
Data: 28/12/2016

3. Unemployment social
contributions
In case amounts representing wages and
differences of wages were granted by law
for prior periods, in order to establish
unemployment social rights, such
amounts are broken down by months
that are related to and unemployment
social contributions quotas used are
those in force at that time.
Unemployment social contributions are
calculated, withhold and paid by the 25th
of the month following that in which
these amounts were paid.
Unemployment social contributions due
by law for these amounts are declared by
the 25th of the month following that in
which these amounts were paid, by
submitting amending tax statements for
the months to which these amounts
relate to.

4. Contributions for leave and health
insurance benefits

In case amounts representing wages and
differences of wages were granted by law
for prior periods, in order to establish
leave and health insurance benefits
rights, such amounts are broken down
by months that are related to and
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referă şi se utilizează cota de contribuţie
pentru concedii şi indemnizaţii care era în
vigoare în acea perioadă. Contribuţia
pentru concedii şi indemnizaţii datorată
potrivit legii se calculează şi se plăteşte
până la data de 25 a lunii următoare celei
în care au fost plătite aceste sume.
Contribuţia pentru concedii şi
indemnizaţii de asigurări sociale de
sănătate datorată potrivit legii pentru
aceste sume se declară până la data de
25 a lunii următoare celei în care au fost
plătite aceste sume, prin depunerea
declaraţiilor rectificative pentru lunile
cărora le sunt aferente sumele
respective.
5. Contributii de asigurare pentru
accidente de munca si boli
profesionale
În cazul în care au fost acordate sume
reprezentând salarii sau diferenţe de
salarii, stabilite stabilite prin lege,
acordate pentru perioade anterioare,
sumele respective se defalcă pe lunile la
care se referă şi se utilizează cota de
contribuţie de asigurare pentru
accidente de muncă şi boli profesionale
care era în vigoare în acea perioadă.
Contribuţia datorată potrivit legii se
calculează şi se plăteşte până la data de
25 a lunii următoare celei în care au fost
plătite aceste sume.
Contribuţia pentru accidente de muncă
şi boli profesionale datorată potrivit legii
pentru aceste sume se declară până la
data de 25 a lunii următoare celei în care
au fost plătite aceste sume, prin
depunerea declaraţiilor rectificative
pentru lunile cărora le sunt aferente
sumele respective.
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contributions for leave and health
insurance benefits quotas used are those
in force at that time.
Contributions for leave and health
insurance benefits are calculated,
withhold and paid by the 25th of the
month following that in which these
amounts were paid.
Contributions for leave and health
insurance benefits due by law for these
amounts are declared by the 25th of the
month following that in which these
amounts were paid, by submitting
amending tax statements for the months
to which these amounts relate to.
5. Contributions for work accidents
and occupational diseases
insurance
In case amounts representing wages and
differences of wages were granted by law
for prior periods, such amounts are
broken down by months that are related
to and contributions for work accidents
and occupational diseases insurance
quotas used are those in force at that
time.
Contributions for work accidents and
occupational diseases insurance are
calculated, withhold and paid by the 25th
of the month following that in which
these amounts were paid.
Contributions for leave and health
insurance benefits due by law for these
amounts are declared by the 25th of the
month following that in which these
amounts were paid, by submitting
amending tax statements for the months
to which these amounts relate to.
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6.

Contribuţia la Fondul de
garantare pentru plata creanţelor
salariale

În cazul în care au fost acordate sume
reprezentând salarii sau diferenţe de
salarii, stabilite prin lege, acordate
pentru perioade anterioare, sumele
respective se defalcă pe lunile la care se
referă şi se utilizează cota de contribuţie
la Fondul de garantare pentru plata
creanţelor salariale care era în vigoare în
acea perioadă. Contribuţia datorată
potrivit legii se calculează la data
efectuării plăţii şi se plăteşte până la
data de 25 a lunii următoare celei în care
au fost plătite aceste sume.
Contribuţia la Fondul de garantare
pentru plata creanţelor salariale datorată
potrivit legii pentru aceste sume, se
declară până la data de 25 a lunii
următoare celei în care au fost plătite
aceste sume, prin depunerea
declaraţiilor rectificative pentru lunile
cărora le sunt aferente sumele
respective.

6. Contribution to the Guarantee
Fund for payment of wage claims

In case amounts representing wages and
differences of wages were granted by law
for prior periods, such amounts are
broken down by months that are related
to and the Guarantee Fund for payment
of wage claims contribution quotas used
are those in force at that time.
Contribution to the Guarantee Fund for
payment of wage claims are calculated,
withhold and paid by the 25th of the
month following that in which these
amounts were paid.
Contribution to the Guarantee Fund for
payment of wage claims due by law for
these amounts are declared by the 25th
of the month following that in which
these amounts were paid, by submitting
amending tax statements for the months
to which these amounts relate to.

DISCLAIMER
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Smart Update is a selection of some legislative updated with information purposes only. It is not considered professional
counseling and, therefore, Smartree assumes no responsibility in this regard. For further questions regarding the foregoing,
please do not hesitate to contact us.

Data: 28/12/2016

www.smartree.com

+40 21 301 90 90

