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Art. 75.[1] Abrogat.

Capitolul III. Venituri din salarii şi asimilate salariilor

Art. 76. Definirea veniturilor din salarii şi asimilate salariilor. (1) Sunt considerate 
venituri din salarii toate veniturile în bani şi/sau în natură obţinute de o persoană fizică rezidentă 
ori nerezidentă ce desfăşoară o activitate în baza unui contract individual de muncă, a unui 
raport de serviciu, act de detaşare sau a unui statut special prevăzut de lege, indiferent de 
perioada la care se referă, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acordă, inclusiv 
indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă acordate persoanelor care obţin venituri 
din salarii şi asimilate salariilor.

(2) Regulile de impunere proprii veniturilor din salarii se aplică şi următoarelor tipuri de 
venituri, considerate asimilate salariilor:

a) indemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii de demnitate publică, 
stabilite potrivit legii;

b) indemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii alese în cadrul persoanelor 
juridice fără scop patrimonial;

c) solda lunară acordată potrivit legii;
d) sumele din profitul net cuvenite administratorilor societăţilor, potrivit legii sau actului 

constitutiv, după caz, precum şi participarea la profitul unităţii pentru managerii cu contract de 
management, potrivit legii;

e) sume reprezentând participarea salariaţilor la profit, potrivit legii;
f) remuneraţia obţinută de directorii cu contract de mandat şi de membrii directoratului de la 

societăţile administrate în sistem dualist şi ai consiliului de supraveghere, potrivit legii, precum 
şi drepturile cuvenite managerilor, în baza contractului de management prevăzut de lege;

g) remuneraţia primită de preşedintele asociaţiei de proprietari sau de alte persoane, în baza 
contractului de mandat, potrivit Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
asociaţiilor de proprietari, cu modificările şi completările ulterioare[2];

h) sumele primite de membrii fondatori ai societăţilor constituite prin subscripţie publică;
i) sumele primite de membrii comisiei de cenzori sau comitetului de audit, după caz, precum 

şi sumele primite pentru participarea în consilii, comisii, comitete şi altele asemenea;
j) sumele primite de reprezentanţii în organisme tripartite, potrivit legii;
k) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, altele decât cele acordate pentru 

acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare, primite de salariaţi, potrivit legii, pe perioada 
delegării/detaşării, după caz, în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, 
pentru partea care depăşeşte plafonul neimpozabil stabilit astfel:

(i) în ţară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţie, prin hotărâre a Guvernului pentru 
personalul autorităţilor şi instituţiilor publice;

(ii) străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă prin hotărâre a Guvernului pentru 
personalul român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;

l) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, altele decât cele acordate pentru 
acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare, primite de salariaţii care au stabilite raporturi 
de muncă cu angajatori nerezidenţi, pe perioada delegării/detaşării, după caz, în România, 
în interesul serviciului, pentru partea care depăşeşte plafonul neimpozabil stabilit la nivelul 
legal pentru diurna acordată personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor 
misiuni cu caracter temporar, prin hotărâre a Guvernului, corespunzător ţării de rezidenţă a 
angajatorului nerezident de care ar beneficia personalul din instituţiile publice din România 
dacă s‑ar deplasa în ţara respectivă;

m) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, altele decât cele acordate pentru 
acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare primite pe perioada deplasării, în altă localitate, 

[1]  Art. 75 a fost abrogat prin art. I pct. 19 din O.U.G. nr. 18/2018, în vigoare de la 23 martie 2018.
[2] Legea nr. 230/2007 a fost abrogată prin Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor (M. Of. nr. 660 din 30 iulie 2018).
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în ţară şi în străinătate, în interesul desfăşurării activităţii, astfel cum este prevăzut în raportul 
juridic, de către administratorii stabiliţi potrivit actului constitutiv, contractului de administrare/
mandat, de către directorii care îşi desfăşoară activitatea în baza contractului de mandat 
potrivit legii, de către membrii directoratului de la societăţile administrate în sistem dualist şi ai 
consiliului de supraveghere, potrivit legii, precum şi de către manageri, în baza contractului de 
management prevăzut de lege, pentru partea care depăşeşte plafonul neimpozabil stabilit astfel:

(i) în ţară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţie, prin hotărâre a Guvernului pentru 
personalul autorităţilor şi instituţiilor publice;

(ii) în străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă prin hotărâre a Guvernului pentru 
personalul român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;

n) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, altele decât cele acordate pentru 
acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare, primite pe perioada deplasării în România, în 
interesul desfăşurării activităţii, de către administratori sau directori, care au raporturi juridice 
stabilite cu entităţi nerezidente, astfel cum este prevăzut în raporturile juridice respective, pentru 
partea care depăşeşte plafonul neimpozabil stabilit la nivelul legal pentru diurna acordată 
personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, 
prin hotărâre a Guvernului, corespunzător ţării de rezidenţă a entităţii nerezidente de care ar 
beneficia personalul din instituţiile publice din România dacă s‑ar deplasa în ţara respectivă;

o) remuneraţia administratorilor societăţilor, companiilor/societăţilor naţionale şi regiilor 
autonome, desemnaţi/numiţi în condiţiile legii, precum şi sumele primite de reprezentanţii în 
adunarea generală a acţionarilor şi în consiliul de administraţie;

p) sume reprezentând salarii/solde, diferenţe de salarii/solde, dobânzi acordate în legătură 
cu acestea, precum şi actualizarea lor cu indicele de inflaţie, stabilite în baza unor hotărâri 
judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii;

q) indemnizaţiile lunare plătite conform legii de angajatori pe perioada de neconcurenţă, 
stabilite conform contractului individual de muncă;

r) remuneraţia brută primită pentru activitatea prestată de zilieri, potrivit legii;
r1)[1] veniturile obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi în cadrul misiunilor 

diplomatice, oficiilor consulare şi institutelor culturale româneşti din străinătate, în conformitate 
cu prevederile art. 5 alin. (1) din cap. IV secţiunea a 3‑a al anexei nr. IV la Legea‑cadru 
nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

s) orice alte sume sau avantaje în bani ori în natură.
(3) Avantajele, în bani sau în natură, cu excepţia celor prevăzute la alin. (4), primite în legă‑

tură cu o activitate menţionată la alin. (1) şi (2) includ, însă nu sunt limitate la:
a) utilizarea oricărui bun, inclusiv a unui vehicul de orice tip, din patrimoniul afacerii sau 

închiriat de la o terţă persoană, în scop personal, cu excepţia deplasării pe distanţă dus‑întors 
de la domiciliu sau reşedinţă la locul de muncă/locul desfăşurării activităţii;

b) cazare, hrană, îmbrăcăminte, personal pentru munci casnice, precum şi alte bunuri sau 
servicii oferite gratuit ori la un preţ mai mic decât preţul pieţei;

c) împrumuturi nerambursabile;
d) anularea unei creanţe a angajatorului asupra angajatului;
e) abonamentele şi costul convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice, în scop 

personal;
f) permise de călătorie pe orice mijloace de transport, folosite în scopul personal;
g)[2] primele de asigurare, precum şi cu serviciile medicale furnizate sub formă de abonament 

plătite de către suportator pentru angajaţii proprii sau alt beneficiar de venituri din salarii şi 
asimilate salariilor, la momentul plăţii acestora, altele decât cele obligatorii şi cele care se 
încadrează în condiţiile prevăzute la alin. (4) lit. t);

[1]  Lit. r1) de la alin. (2) al art. 76 a fost introdusă prin art. 9 pct. 1 din O.U.G. nr. 9/2017 şi este reprodusă astfel 
cum a fost modificată prin art. I pct. 21 din O.U.G. nr. 79/2017, în vigoare de la 1 ianuarie 2018.

[2]  Lit. g) de la alin. (3) al art. 76 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 23 din O.G. nr. 25/2017, 
punct introdus prin art. I pct. 3 din Legea nr. 72/2018, în vigoare de la 26 martie 2018.
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h)[1] bilete de valoare sub forma tichetelor cadou acordate potrivit legii, cu excepţia destinaţiilor 
şi limitelor prevăzute la alin. (4) lit. a), tichetelor de masă, voucherelor de vacanţă, tichetelor 
de creşă şi tichetelor culturale, acordate potrivit legii;

i)[2] indemnizaţia de hrană şi indemnizaţia de vacanţă acordate potrivit prevederilor Legii‑cadru 
nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările 
ulterioare.

(4) Următoarele venituri nu sunt impozabile, în înţelesul impozitului pe venit:
a) ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru bolile grave şi incurabile, ajutoarele pentru 

dispozitive medicale, ajutoarele pentru naştere, ajutoarele pentru pierderi produse în gospodăriile 
proprii ca urmare a calamităţilor naturale, veniturile reprezentând cadouri în bani şi/sau în natură, 
inclusiv tichete cadou, oferite salariaţilor, cât şi cele oferite pentru copiii minori ai acestora, 
contravaloarea transportului la şi de la locul de muncă al salariatului, contravaloarea serviciilor 
turistice şi/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru salariaţii 
proprii şi membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru salariaţii proprii sau alte 
persoane, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă.

Cadourile, inclusiv tichetele cadou, oferite de angajatori salariaţilor, cât şi cele oferite în 
beneficiul copiilor minori ai acestora, cu ocazia Paştelui, zilei de 1 iunie, Crăciunului şi a sărbă‑
torilor similare ale altor culte religioase, precum şi cadourile, inclusiv tichetele cadou, oferite 
salariatelor cu ocazia zilei de 8 martie sunt neimpozabile, în măsura în care valoarea acestora 
pentru fiecare persoană în parte, cu fiecare ocazie din cele de mai sus, nu depăşeşte 150 lei.

Nu sunt incluse în veniturile salariale şi nu sunt impozabile nici veniturile de natura celor 
prevăzute mai sus, realizate de persoane fizice, dacă aceste venituri sunt primite în baza unor 
legi speciale şi finanţate din buget;

b) drepturile de hrană acordate de angajatori angajaţilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
c) hrană acordată de angajatori angajaţilor, în cazul în care potrivit legislaţiei în materie 

este interzisă introducerea alimentelor în incinta unităţii;
d) contravaloarea folosinţei locuinţei de serviciu sau a locuinţei din incinta unităţii ori căminului 

militar de garnizoană şi de unitate, potrivit repartiţiei de serviciu, numirii conform legii sau specificităţii 
activităţii prin cadrul normativ specific domeniului de activitate, compensaţia lunară pentru chirie 
pentru personalul din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum 
şi compensarea diferenţei de chirie, suportată de persoana fizică, conform legilor speciale;

e) cazarea şi contravaloarea chiriei pentru locuinţele puse la dispoziţia persoanelor cu rol 
de reprezentare a intereselor publice, a angajaţilor consulari şi diplomatici care lucrează în 
afara ţării, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

f) contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protecţie şi de lucru, 
a alimentaţiei de protecţie, a medicamentelor şi materialelor igienico‑sanitare, a altor drepturi 
privind sănătatea şi securitatea în muncă, precum şi a uniformelor obligatorii şi a drepturilor 
de echipament, ce se acordă potrivit legislaţiei în vigoare;

g) contravaloarea cheltuielilor de deplasare pentru transportul între localitatea în care angajaţii 
îşi au reşedinţa şi localitatea unde se află locul de muncă al acestora, pentru situaţiile în care 
nu se asigură locuinţă sau nu se suportă contravaloarea chiriei, conform legii;

h) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, primite de salariaţi, potrivit legii, pe 
perioada delegării/detaşării, după caz, în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul 
serviciului, în limita plafonului neimpozabil stabilit la alin. (2) lit. k), precum şi cele primite pentru 
acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare;

i) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, primite de salariaţii care au stabilite 
raporturi de muncă cu angajatori nerezidenţi, pe perioada delegării/detaşării, după caz, în 
România, în interesul serviciului, în limita plafonului neimpozabil stabilit la alin. (2) lit. l), precum 
şi cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare;

[1] Lit. h) de la alin. (3) al art. 76 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. 66 pct. 2 din O.U.G. nr. 114/2018, 
aplicabil începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2019.

[2] Lit. i) de la alin. (3) al art. 76 a fost introdusă prin art. 66 pct. 3 din O.U.G. nr. 114/2018, în vigoare de la 
29 decembrie 2018.
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j) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, primite pe perioada deplasării, în altă 
localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul desfăşurării activităţii, astfel cum este prevăzut 
în raportul juridic, de către administratorii stabiliţi potrivit actului constitutiv, contractului de 
administrare/mandat, de către directorii care îşi desfăşoară activitatea în baza contractului 
de mandat potrivit legii, de către membrii directoratului de la societăţile administrate în sistem 
dualist şi ai consiliului de supraveghere, potrivit legii, şi de către manageri, în baza contractului 
de management prevăzut de lege, în limita plafonului neimpozabil stabilit la alin. (2) lit. m), 
precum şi cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare. Plafonul zilnic 
neimpozabil se acordă numai dacă durata deplasării este mai mare de 12 ore, considerându‑se 
fiecare 24 de ore câte o zi de deplasare în interesul desfăşurării activităţii;

k) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, primite pe perioada deplasării în 
România, în interesul desfăşurării activităţii, de către administratori sau directori, care au raporturi 
juridice stabilite cu entităţi nerezidente, astfel cum este prevăzut în raporturile juridice respective, 
în limita plafonului neimpozabil stabilit la alin. (2) lit. n), precum şi cele primite pentru acoperirea 
cheltuielilor de transport şi cazare.

Plafonul zilnic neimpozabil se acordă numai dacă durata deplasării este mai mare de 12 ore, 
considerându‑se fiecare 24 de ore câte o zi de deplasare în interesul desfăşurării activităţii;

l) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură primite de persoanele fizice care 
desfăşoară o activitate în baza unui statut special prevăzut de lege pe perioada deplasării, 
respectiv delegării sau detaşării, în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în limitele prevăzute 
de actele normative speciale aplicabile acestora, precum şi cele primite pentru acoperirea 
cheltuielilor de transport şi cazare;

m) sumele primite, potrivit dispoziţiilor legale, pentru acoperirea cheltuielilor de mutare în 
interesul serviciului;

n) indemnizaţiile de instalare ce se acordă o singură dată, la încadrarea într‑o unitate situată 
într‑o altă localitate decât cea de domiciliu, în primul an de activitate după absolvirea studiilor, în 
limita unui salariu de bază la angajare, precum şi indemnizaţiile de instalare şi mutare acordate 
personalului din instituţiile publice, potrivit legii;

o)[1] sumele sau avantajele primite de persoane fizice din activităţi dependente desfăşurate 
într‑un stat străin, indiferent de tratamentul fiscal din statul respectiv, inclusiv din activităţi 
depen dente desfăşurate la bordul navelor şi aeronavelor operate în trafic internaţional. Fac 
excepţie veniturile salariale plătite de către sau în numele unui angajator care este rezident 
în România ori are sediul permanent în România, care sunt impozabile în România numai în 
situaţia în care România are drept de impunere;

p) cheltuielile efectuate de angajatori/plătitori pentru pregătirea profesională şi perfecţionarea 
angajaţilor, administratorilor stabiliţi potrivit actului constitutiv, contractului de administrare/
mandat şi directorilor care îşi desfăşoară activitatea în baza contractului de mandat potrivit 
legii, astfel cum este prevăzut în raporturile juridice respective, pregătire legată de activitatea 
desfăşurată de persoanele respective pentru angajator/plătitor;

q) costul abonamentelor telefonice şi al convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice, 
efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu;

r) avantajele sub forma dreptului la stock options plan, la momentul acordării şi la momentul 
exercitării acestora;

s) diferenţa favorabilă dintre dobânda preferenţială stabilită prin negociere şi dobânda 
practicată pe piaţă, pentru credite şi depozite;

ş) contribuţiile la un fond de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificările 
şi completările ulterioare, şi cele reprezentând contribuţii la scheme de pensii facultative, 
calificate astfel în conformitate cu legislaţia privind pensiile facultative de către Autoritatea de 
Supraveghere Financiară, administrate de către entităţi autorizate stabilite în state membre 
ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, suportate de angajator 
pentru angajaţii proprii, în limita a 400 euro anual pentru fiecare persoană;

[1]  Lot. o) de la alin. (4) al art. 76 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 3 din O.G. 
nr. 25/2017, în vigoare de la 1 ianuarie 2018.
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t)[1] primele de asigurare voluntară de sănătate, precum şi serviciile medicale furnizate sub 
formă de abonament, suportate de angajator pentru angajaţii proprii, astfel încât la nivelul 
anului să nu se depăşească echivalentul în lei al sumei de 400 euro;

ţ) avantajele sub forma utilizării în scop personal a vehiculelor pentru care cheltuielile sunt 
deductibile în cota de 50% conform prevederilor art. 25 alin. (3) lit. l) şi art. 68 alin. (7) lit. k).

(5) Avantajele primite în bani şi în natură şi imputate salariatului în cauză nu se impozitează.
(6) Indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, impozabile, primite pe perioada 

delegării în altă localitate, în România şi în străinătate, se consideră venituri aferente lunii în 
care se aprobă decontul. Impozitul se calculează şi se reţine prin cumularea cu veniturile din 
salarii şi asimilate salariilor aferente lunii respective, iar plata impozitului la bugetul de stat se 
efectuează lunar sau trimestrial, potrivit prevederilor art. 80 şi 82, după caz.

(7) Pentru indemnizaţii şi orice alte sume de aceeaşi natură, impozabile, primite pe perioada 
detaşării/deplasării, potrivit prevederilor alin. (2) lit. k)‑n), impozitul se calculează şi se reţine la 
fiecare plată, iar plata impozitului la bugetul de stat se efectuează lunar sau trimestrial, potrivit 
prevederilor art. 80 şi 82, după caz.

Art. 77. Deducere personală. (1) Persoanele fizice prevăzute la art. 59 alin. (1) lit. a) 
şi alin. (2) au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub formă de 
deducere personală, acordată pentru fiecare lună a perioadei impozabile numai pentru veniturile 
din salarii la locul unde se află funcţia de bază.

(2)[2] Deducerea personală se acordă pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut 
de până la 1.950 lei inclusiv, astfel:

(i) pentru contribuabilii care nu au persoane în întreţinere – 510 lei;
(ii) pentru contribuabilii care au o persoană în întreţinere – 670 lei;
(iii) pentru contribuabilii care au două persoane în întreţinere – 830 lei;
(iv) pentru contribuabilii care au trei persoane în întreţinere – 990 lei;
(v) pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane în întreţinere – 1.310 lei.
Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii cuprinse între 1.951 lei 

şi 3.600 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive faţă de cele de mai sus şi se stabilesc 
potrivit următorului tabel:

Venit lunar brut Persoane aflate în întreţinere
de la ... la fără 1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 şi peste 4 pers.

1 1950 510 670 830 990 1310
1951 2000 495 655 815 975 1295
2001 2050 480 640 800 960 1280
2051 2100 465 625 785 945 1265
2101 2150 450 610 770 930 1250
2151 2200 435 595 755 915 1235
2201 2250 420 580 740 900 1220
2251 2300 405 565 725 885 1205
2301 2350 390 550 710 870 1190
2351 2400 375 535 695 855 1175
2401 2450 360 520 680 840 1160
2451 2500 345 505 665 825 1145
2501 2550 330 490 650 810 1130
2551 2600 315 475 635 795 1115
2601 2650 300 460 620 780 1100
2651 2700 285 445 605 765 1085
2701 2750 270 430 590 750 1070

[1]  Lit. t) de la alin. (4) al art. 76 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 31 din O.G. nr. 25/2017, 
punct introdus prin art. I pct. 4 din Legea nr. 72/2018, în vigoare de la 26 martie 2018.

[2]  Alin. (2) şi (3) ale art. 77 sunt reproduse astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 22 din O.U.G. nr. 79/2017, 
în vigoare de la 1 ianuarie 2018.
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Venit lunar brut Persoane aflate în întreţinere
de la ... la fără 1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 şi peste 4 pers.

2751 2800 255 415 575 735 1055
2801 2850 240 400 560 720 1040
2851 2900 225 385 545 705 1025
2901 2950 210 370 530 690 1010
2951 3000 195 355 515 675 995
3001 3050 180 340 500 660 980
3051 3100 165 325 485 645 965
3101 3150 150 310 470 630 950
3151 3200 135 295 455 615 935
3201 3250 120 280 440 600 920
3251 3300 105 265 425 585 905
3301 3350 90 250 410 570 890
3351 3400 75 235 395 555 875
3401 3450 60 220 380 540 860
3451 3500 45 205 365 525 845
3501 3550 30 190 350 510 830
3551 3600 15 175 335 495 815

Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii de peste 3.600 lei nu 
se acordă deducerea personală.

(3) Persoana în întreţinere poate fi 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 510 lei lunar, cu excepţia veniturilor prevăzute la 
art. 62 lit. o), w) şi x) şi/sau a pensiilor de urmaş cuvenite conform legii, precum şi a prestaţiilor 
sociale acordate potrivit art. 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) În cazul în care o persoană este întreţinută de mai mulţi contribuabili, suma reprezentând 
deducerea personală se atribuie unui singur contribuabil, conform înţelegerii între părţi. Pentru 
copiii minori ai contribuabililor, suma reprezentând deducerea personală se atribuie fiecărui 
contribuabil în întreţinerea căruia/cărora se află aceştia.

(5) Copiii minori, în vârstă de până la 18 ani împliniţi, ai contribuabilului, sunt consideraţi 
întreţinuţi.

(6) Suma reprezentând deducerea personală se acordă pentru persoanele aflate în 
întreţinerea contribuabilului, pentru acea perioadă impozabilă din anul fiscal în care acestea 
au fost întreţinute. Perioada se rotunjeşte la luni întregi în favoarea contribuabilului.

(7) Nu sunt considerate persoane aflate în întreţinere persoanele fizice care deţin terenuri 
agricole şi silvice în suprafaţă de peste 10.000 m2 în zonele colinare şi de şes şi de peste 
20.000 m2 în zonele montane.

(8) Deducerea personală determinată potrivit prezentului articol nu se acordă personalului 
trimis în misiune permanentă în străinătate, potrivit legii.

Legislaţie conexă: O.M.F.P. nr. 52/2016 privind aprobarea calculatorului pentru determinarea deducerilor 
personale lunare pentru contribuabilii care realizează venituri din salarii la funcţia de bază, începând 
cu luna ianuarie 2016, potrivit prevederilor art. 77 alin. (2) şi ale art. 66 din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal (M. Of. nr. 52 din 25 ianuarie 2016).

Art. 78. Determinarea impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor. (1) 
Beneficiarii de venituri din salarii datorează un impozit lunar, final, care se calculează şi se 
reţine la sursă de către plătitorii de venituri.

(2) Impozitul lunar prevăzut la alin. (1) se determină astfel:
a) la locul unde se află funcţia de bază, prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei de calcul 

determinată ca diferenţă între venitul net din salarii calculat prin deducerea din venitul brut 
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a contribuţiilor sociale obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit legii în România sau în 
conformitate cu instrumentele juridice internaţionale la care România este parte, precum şi, 
după caz, a contribuţiei individuale la bugetul de stat datorată potrivit legii, şi următoarele[1]:

(i) deducerea personală acordată pentru luna respectivă;
(ii) cotizaţia sindicală plătită în luna respectivă;
(iii) contribuţiile la fondurile de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi cele la scheme de pensii facultative, calificate astfel în conformitate 
cu legislaţia privind pensiile facultative de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, 
administrate de către entităţi autorizate stabilite în state membre ale Uniunii Europene sau 
aparţinând Spaţiului Economic European, suportate de angajaţi, astfel încât la nivelul anului 
să nu se depăşească echivalentul în lei al sumei de 400 euro;

(iv)[2] primele de asigurare voluntară de sănătate, precum şi serviciile medicale furnizate sub 
formă de abonament, 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, aşa 
cum este definită la art. 77 alin. (3);

b)[3] pentru veniturile obţinute în celelalte cazuri, prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei de 
calcul determinate ca diferenţă între venitul brut şi contribuţiile sociale obligatorii aferente unei 
luni, datorate potrivit legii în România sau în conformitate cu instrumentele juridice internaţionale 
la care România este parte, precum şi, după caz, a contribuţiei individuale la bugetul de stat 
datorate potrivit legii, pe fiecare loc de realizare a acestora.

(3) În cazul veniturilor din salarii şi/sau al diferenţelor de venituri din salarii stabilite pentru 
perioade anterioare, conform legii, impozitul se calculează şi se reţine la data efectuării plăţii, 
în conformitate cu reglementările legale în vigoare privind veniturile realizate în afara funcţiei de 
bază la data plăţii, şi se plăteşte până la data de 25 a lunii următoare celei în care s‑au plătit.

(4) În cazul veniturilor reprezentând salarii/solde, diferenţe de salarii/solde, dobânzi acordate 
în legătură cu acestea, precum şi actualizarea lor cu indicele de inflaţie, stabilite în baza unor 
hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii, 
impozitul se calculează şi se reţine la data efectuării plăţii, în conformitate cu reglementările 
legale în vigoare la data plăţii pentru veniturile realizate în afara funcţiei de bază, şi se plăteşte 
până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost plătite.

(5)[4] Plătitorul este obligat să determine valoarea totală a impozitului anual pe veniturile 
din salarii, pentru fiecare contribuabil.

Art. 79. Acordarea dreptului contribuabilului de a dispune asupra destinaţiei unei 
sume din impozit. (1)[5] Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând 
2% sau 3,5% din impozitul stabilit la art. 78 alin. (5), după cum urmează:

a) în cotă de 2% pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează 
în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform 
legii; sau

b) în cotă de 3,5% pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt 
furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, în condiţiile legii.

[1]  Partea introductivă a lit. a) de la alin. (2) al art. 78 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I 
pct. 23 din O.U.G. nr. 79/2017, în vigoare de la 1 ianuarie 2018.

[2]  Pct. (iv) al lit. a) de la alin. (2) al art. 78 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 32 din O.G. 
nr. 25/2017, punct introdus prin art. I pct. 4 din Legea nr. 72/2018, în vigoare de la 26 martie 2018.

[3]  Lit. b) de la alin. (2) al art. 78 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 23 din O.U.G. nr. 79/2017, 
în vigoare de la 1 ianuarie 2018.

[4] Potrivit art. I pct. 82 din O.U.G. nr. 25/2018, punct introdus prin art. I pct. 9 din Legea nr. 30/2019, aplicabil 
începând cu veniturile aferente lunii aprilie 2019, la art. 78 se introduce alin. (6), cu următorul cuprins: „(6) Contribuabilii 
pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul stabilit la alin. (5), 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, în conformitate cu reglementările art. 1231”.

[5]  Alin. (1) al art. 79 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 9 din O.U.G. nr. 25/2018, în 
vigoare de la 30 martie 2018. Potrivit art. I pct. 10 din Legea nr. 30/2019, începând cu 1 aprilie 2019, alin. (1) al 
art. 79 se abrogă.
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Persoanele fizice care obţin venituri asimilate salariilor beneficiază de aceleaşi prevederi.
(2)[1] Obligaţia calculării şi plăţii sumei prevăzute la alin. (1) revine organului fiscal competent.
(3) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (1) şi (2) se stabileşte prin ordin al preşedintelui 

A.N.A.F.
(4)[2] Prin excepţie de la alin. (2), contribuabilii pot opta pentru calcularea, reţinerea şi plata 

de către angajator/plătitor a sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul lunar datorat 
pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor, până la termenul de plată a impozitului, după 
cum urmează:

a) în cotă de 2% pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează 
în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform 
legii; sau

b) în cotă de 3,5% pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt 
furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, în condiţiile legii[3].

(5)[4] Opţiunea de la alin. (4) se exercită în scris de către contribuabil şi se aplică începând 
cu impozitul datorat pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor aferente lunii următoare 
celei în care contribuabilul a depus cererea la angajator/plătitor. Opţiunea rămâne valabilă 
pentru o perioadă de cel mult 2 ani fiscali consecutivi.

Legislaţie conexă: O.P.A.N.A.F. nr. 50/2019 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea de către 
organul fiscal central a sumei reprezentând 2% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor 
nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult sau pentru acordarea 
de burse private, conform legii, sau a sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual datorat pentru 
susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi 
cu cel puţin un serviciu social licenţiat, în condiţiile legii, precum şi a modelului şi conţinutului unor 
formulare (M. Of. nr. 40 din 15 ianuarie 2019).

Art. 80. Termenul de plată a impozitului. (1) Plătitorii de salarii şi de venituri asimilate 
salariilor au obligaţia de a calcula şi de a reţine impozitul aferent veniturilor fiecărei luni la 
data efectuării plăţii acestor venituri, precum şi de a‑l plăti la bugetul de stat până la data de 
25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc aceste venituri.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), impozitul aferent veniturilor fiecărei luni, calculat 
şi reţinut la data efectuării plăţii acestor venituri, se plăteşte, până la data de 25 inclusiv a lunii 
următoare trimestrului pentru care se datorează, de către următorii plătitori de venituri din 
salarii şi venituri asimilate salariilor:

a) asociaţii, fundaţii sau alte entităţi fără scop patrimonial, persoane juridice;
b) persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit care, în anul anterior, au înregistrat 

venituri totale de până la 100.000 euro şi au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv;
c) persoanele juridice plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care, în anul 

anterior, au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv;
d)[5] persoanele fizice autorizate şi întreprinderile individuale, precum şi persoanele fizice care 

exercită profesii liberale şi asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice, 
persoanele fizice care deţin capacitatea de a încheia contracte individuale de muncă în calitate 
de angajator, care au, potrivit legii, personal angajat pe bază de contract individual de muncă.

[1]  Alin. (2) şi (3) ale art. 79 sunt reproduse astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 20 din O.U.G. nr. 18/2018, 
în vigoare de la 23 martie 2018. Potrivit art. I pct. 91 din O.U.G. nr. 25/2018, punct introdus prin art. I pct. 11 din 
Legea nr. 30/2019, începând cu 1 aprilie 2019, alin. (2) şi (3) ale art. 79 se abrogă.

[2]  Alin. (4) şi (5) ale art. 79 au fost introduse prin art. I pct. 21 din O.U.G. nr. 18/2018, în vigoare de la 23 
martie 2018.

[3]  Alin. (4) al art. 79 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 9 din O.U.G. nr. 25/2018, în 
vigoare de la 30 martie 2018. Potrivit art. I pct. 10 din Legea nr. 30/2019, începând cu 1 aprilie 2019, alin. (4) al 
art. 79 se abrogă.

[4] Potrivit art. I pct. 91 din O.U.G. nr. 25/2018, punct introdus prin art. I pct. 11 din Legea nr. 30/2019, începând 
cu 1 aprilie 2019, alin. (5) al art. 79 se abrogă.

[5]  Lit. d) de la alin. (2) al art. 80 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 111 din O.U.G. nr. 50/2015, 
punct introdus prin art. unic pct. 3 din Legea nr. 358/2015, în vigoare de la 3 ianuarie 2016.

Art. 80


