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A. Venituri neimpozabile

A. Not taxable revenues

Următoarele venituri nu sunt impozabile,
în înţelesul impozitului pe venit:


primele de asigurare voluntară de
sănătate, precum şi serviciile
medicale furnizate sub formă de
abonament, conform Legii
nr. 95/2006, republicată, cu
modificările şi completările
ulterioare, suportate de angajator
pentru angajaţii proprii, astfel
încât la nivelul anului să nu se
depăşească echivalentul în lei al
sumei de 400 euro.

The following income is not taxable, in
the sense of income tax:


the voluntary health insurance
premiums, as well as the medical
services provided as a
subscription, according to the Law
no. 95/2006, republished, with
the subsequent modifications,
paid by the employer for its own
employees, within the limit of EUR
400, equivalent in LEI, per year.

B. Determinarea impozitului pe
veniturile din salarii şi asimilate
salariilor

B. Determination of income tax on
wages and assimilated revenues

Incepand cu data de 24 iulie 2017, la
calcularea impozitului lunar pe salarii,
se deduc si primele de asigurare
voluntară de sănătate, precum şi
serviciile medicale furnizate sub formă
de abonament, definite conform Legii
nr. 95/2006, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, suportate de
angajaţi, astfel încât la nivelul anului să
nu se depăşească echivalentul în lei al
sumei de 400 euro. Contractul de
asigurare, respectiv abonamentul vizează
servicii medicale furnizate angajatului
şi/sau oricărei persoane aflate în
întreţinerea sa, respective soţia/soţul,
copiii sau alţi membri de familie, rudele
contribuabilului sau ale soţului/soţiei
acestuia până la gradul al doilea
inclusiv, ale cărei venituri, impozabile şi
neimpozabile, nu depăşesc 300 lei lunar.

Starting with July 24, 2017, are
deducted from the calculation of the
monthly income tax the voluntary health
insurance premiums, as well as the
medical services provided as a
subscription, defined according to the
Law no. 95/2006, republished, with the
subsequent modifications, paid by the
employees, within the limit of EUR 400,
equivalent in LEI, per year. The
insurance contract or the subscription
refers to medical services provided to the
employee and / or any dependent
person, such as the spouse, children or
other family members, relatives of the
taxpayer or his / her spouse up to the
second degree inclusive whose taxable
and non-taxable income do not exceed
300 lei per month.

Data: 24/07/2017

www.smartree.com

+40 21 301 90 90

C. Obligatii declarative

C. Declarative obligations







Entităţile care plătesc venituri din
pensii, altele decât Casa Naţională
de Pensii Publice, casele teritoriale
si sectoriale de pensii, sunt
obligate sa depuna lunar, până la
data de 25 inclusiv a lunii
următoare celei pentru care se
plătesc veniturile, Declaraţia
privind obligaţiile de plată a
contribuţiilor sociale, impozitului
pe venit şi evidenţa nominală a
persoanelor asigurate, pentru
fiecare beneficiar de venit, pentru
sumele reprezentând pensii
prevăzute la art. 168 alin. (10) din
Codul fiscal, pensii sau diferenţe
de pensii stabilite prin lege sau în
baza unor hotărâri judecătoreşti
rămase definitive şi
irevocabile/hotărâri judecătoreşti
definitive şi executorii sau potrivit
legislaţiei în materie aferente
perioadelor în care contribuţia a
fost suportată de contribuabil
potrivit legii.
În cazul în care au fost acordate
sume de natura celor prevăzute la
art. 168 alin. (10) din Codul fiscal,
cu excepţia veniturilor din pensii,
sume reprezentând salarii/solde
sau diferenţe de salarii/solde
stabilite în baza unor hotărâri
judecătoreşti rămase definitive şi
irevocabile/hotărâri judecătoreşti
definitive şi executorii, precum şi
în cazul în care prin astfel de
hotărâri s-a dispus reîncadrarea
în muncă a unor persoane,
contribuţiile de asigurări sociale
de sănătate datorate potrivit legii
se declară până la data de 25 a
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Entities that pay pension income,
other than the National House of
Public Pensions, and its territorial
and sectoral branches, are
required to submit every month,
until the 25th of the month
following the one for which the
income is paid, the Declaration on
payment obligations of social
contributions, income tax and
nominal record of insured persons
for each income beneficiary, for
the amounts representing
pensions provided for at art. 168
par. (10) of the Fiscal Code,
pensions or pension differences
established by law or on the basis
of definitive and irrevocable
judgments, or final and
enforceable judgments, according
to the legislation in force, relating
to the periods in which the
contribution was paid by the
taxpayer according to the law.
In the event that sums of the kind
provided in art. 168 par. (10),
excluding pension earnings,
amounts representing salaries /
wages or salary / wage differences
established on the basis of final
and irrevocable judgments, final
and enforceable judgments, and if
by such decisions were ordered
the re-employment of certain
persons, the social health
insurance contributions due
according to the law shall be
declared by the 25th of the month
following that in which these
sums were paid by submitting the
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lunii următoare celei în care au
fost plătite aceste sume prin
depunerea declaraţiilor
rectificative pentru lunile cărora le
sunt aferente sumele respective.
Aceste prevederi se aplică şi în
cazul sumelor reprezentând
salarii/solde sau diferenţe de
salarii/solde stabilite prin lege,
acordate pentru perioade
anterioare.
În cazul în care au fost acordate
sume reprezentând pensii
prevăzute la art. 168 alin. (10),
pensii sau diferenţe de pensii
stabilite prin lege sau în baza
unor hotărâri judecătoreşti
rămase definitive şi
irevocabile/hotărâri judecătoreşti
definitive şi executorii, pentru
perioadele în care contribuţia a
fost suportată de contribuabil
potrivit legii, contribuţiile de
asigurări sociale de sănătate
datorate se declară până la data
de 25 a lunii următoare celei în
care au fost plătite aceste sume
prin depunerea Declaraţiei privind
obligaţiile de plată a contribuţiilor
sociale, impozitului pe venit şi
evidenţa nominală a persoanelor
asigurate



corrective statements for the
months to which they relate.
These provisions also apply to the
amounts representing salaries /
wages or wages / salary differences
established by law, granted for
previous periods
For the amounts representing
pensions provided for at art. 168
par. (10) of the Fiscal Code,
pensions or pension differences
established by law or on the basis
of definitive
and irrevocable
judgments,
or
final
and
enforceable judgments, according
to the legislation in force, relating
to the periods in which the
contribution was paid by the
taxpayer according to the law,
health insurance contributions
due shall be declared by the 25th
of the month following that in
which these sums were paid, by
submitting the Declaration on
payment obligations of social
contributions, income tax and
nominal record of insured persons.
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