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Pe scurt

Guvernul a aprobat printr
salariu şi din alte plăţi efectuate de 
persoanelor fizice care nu practică activitate
lucrările efectuate de acestea

În detaliu

Mecanismul de impozitare

Regulamentul vizează 
veniturile salariale şi cele 
obţinute de persoanele fizice
care nu practică activitate de 
întreprinzător şi care prestează 
servicii sau efectuează lucrări. 

Prin derogare de la noul
Regulament, agenţii economici
care realizează programe
informatice vor calcula şi 
reţine impozit pe venitul din
salarii, în conformitate cu
normele *legislaţiei fiscale în 
vigoare.

Au fost aduse precizări privind 
componenţa facilităţilor 
acordate de angajatori.

Referitor la impozitarea
venitului persoanelor care
pleacă în concediu de 
maternitate, menţionăm 
următoarele cazuri:  

1.   La efectuarea ultimei plăţi 
impozabile, reţinerea 
impozitului cu acordarea
scutirilor se va efectua:
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Reguli privind impunerea
veniturilor salariale şi a celor
obţinute de persoanele fizice care
prestează servicii

printr-o hotărâre un nou Regulament privind reţinerea impozitului pe venit
salariu şi din alte plăţi efectuate de angajator în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate
persoanelor fizice care nu practică activitatea de întreprinzător, pentru serviciile prestate şi

de acestea. Hotărârea întră în vigoare la 1 septembrie 2014.
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1.   La efectuarea ultimei plăţi 

impozitului cu acordarea

 pentru 12 luni, dacă 

persoana era angajată la 

începutul anului fiscal;

 pentru numărul de luni pe 

parcursul cărora  

persoana era considerată 

angajată, dacă s-a angajat 

pe parcursul anului fiscal.

2. Persoanei care revine la
serviciu în anul fiscal în care i
s-a achitat concediul de
maternitate i se va reţine 
impozitul pe venit ţinând cont 
de suma scutirilor acordate la
plecarea în concediu de
maternitate.

Scutirile

Salariaţii vor beneficia de 
scutiri fie la locul de muncă de 
bază, fie la locul de muncă prin 
cumul.

Acestea se transmit în
cuantum întreg, fără a fi 
divizate între contribuabil şi 
soţul / soţia acestuia. În caz de 
divorţ, dacă anterior unul 
dintre soţi a beneficiat de 
scutirea celuilalt, fiecare dintre

ei se va folosi doar de scutirea
personală, recalculându
ulterior obligaţia privind 
impozitul pe venit.

Salariul pentru luna decembrie
achitat în
imp
vigoare la data ac
salariului
scutirilor

Au fost precizate aspecte c
confirm
modul de determinare a
categoriilor de scutiri acordate

Raportarea venitului

achitat şi 

reţinut

Prin noul regulament, s
aprobat noi formulare,
precum:





www.pwc.com

unerea
celor

fizice care

Regulament privind reţinerea impozitului pe venitul din
în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate

pentru serviciile prestate şi / sau
1 septembrie 2014.

i se va folosi doar de scutirea
personală, recalculându-i-se
ulterior obligaţia privind 
impozitul pe venit.

Salariul pentru luna decembrie
achitat în luna ianuarie se va
impune la cotele impozitului în
vigoare la data achitării 
salariului, cu acordarea
scutirilor aferente.

Au fost precizate aspecte ce
confirmă dreptul la scutiri şi 
modul de determinare a
ategoriilor de scutiri acordate.

Raportarea venitului

achitat şi a impozitului

reţinut

Prin noul regulament, s-au
aprobat noi formulare,
precum:

 darea de seamă privind 

suma venitului achitat şi a 

impozitului pe venit

reţinut din acesta 

(IRV14); şi 

 nota de informare privind

salariul şi alte plăţi 



PwC Page 2

efectuate de către patron 

în folosul angajaţilor, 

precum şi alte plăţi 

achitate rezidenţilor din 

alte surse de venit decât

salariul şi impozitul pe 

venit reţinut din aceste 

plăţi (IALS14), 

unificându-se astfel

precedentele formulare

IAS08 şi IAL08; 

 nota de informare privind

impozitul reţinut din alte 

surse de venit decât

salariu achitate

persoanelor nerezidente

(INR14).

[Sursa: Hotărârea Guvernului 

n0. 697 din 22 august 2014

pentru aprobarea

Regulamentului cu privire la

reţinerea impozitului pe venit 

din salariu şi din alte plăţi 

efectuate de către patron în 

folosul angajatului, precum şi 

din plăţile achitate în folosul 

persoanelor fizice care nu

practică activitate de 

întreprinzător pentru 

serviciile prestate şi/ sau 

efectuarea de lucrări, 

Monitorul Oficial nr. 256-260

(4895 - 4899) din 29 august

2014]

De reţinut 

Noul Regulamentul este
actualizat pentru a corespunde
cu legislația fiscală în vigoare, 
şi cuprinde precizări privind 
mecanismul de impozitare şi 
acordare a scutirilor, precum şi 
aprobarea unor formulare noi
ce ţin de raportarea venitului 
achitat şi impozitului pe venit 
reţinut. 

__________

*Art. 24, alin. 21 al Legii nr. 1164 din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal
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Să discutăm 

Pentru o discuţie mai detaliată despre impactul pe care aceste prevederi îl pot avea în cazul 
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