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INFORMARE
Modificări vizând Titlul IV-Impozitul pe venit și TITLUL V -
Contribuții sociale obligatorii din Codul fiscal,

aduse prin OUG nr.13/2021

Acest material tratează aspectele referitoare la modificarea unor
prevederi ale Codului fiscal,Titlul IV-Impozit pe venit , aduse prin OUG
nr.13/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind
Codul fiscal şi a Legii contabilităţii nr. 82/1991, publicată în MONITORUL
OFICIAL nr. 197 din 26 februarie 2021.

 Se modifică art. 76 alineatul (4), litera a) referitor la veniturile din
salarii și asimilate salariilor, care nu sunt impozabile, în înțelesul
impozitului pe venit

Astfel, articolul 76 alineatul (4), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“a)ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru bolile grave şi incurabile, ajutoarele

pentru dispozitive medicale, ajutoarele pentru naştere/adopţie, 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, precum 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 sau în regulamentul intern.
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/sau finanţate
din buget, cu excepţia indemnizaţiilor de vacanţă acordate potrivit legii.
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În cazul cadourilor în bani şi/sau în natură, inclusiv tichetele cadou, oferite de angajatori,
veniturile sunt neimpozabile, în măsura în care valoarea acestora pentru fiecare persoană
în parte, cu fiecare ocazie din cele de mai jos, nu depăşeşte 150 lei:
(i) cadouri oferite angajaţilor, precum şi cele oferite pentru copiii minori ai acestora, cu

ocazia Paştelui, Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor culte religioase;
(ii) cadouri oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie;
(iii) cadouri oferite angajaţilor în beneficiul copiilor minori ai acestora cu ocazia zilei de 1

iunie.
Contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada

concediului, pentru angajaţii proprii şi membrii de familie ai acestora, acordate de angajator,
astfel cum este prevăzut în contractul de muncă, regulamentul intern, sau primite în baza
unor legi speciale şi/sau finanţate din buget, este neimpozabilă, în măsura în care
valoarea totală a acestora nu depăşeşte într-un an fiscal, pentru fiecare angajat, nivelul unui
câştig salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe
anul în care au fost acordate;”

 Se modifică art.78, alineatul (1) și alineatul (2^1), litera b)referitor la
determinarea impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor

La articolul 78, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Beneficiarii de venituri din salarii şi asimilate salariilor datorează un impozit lunar, final,

care se calculează şi se reţine la sursă de către plătitorii de venituri, cu excepţia
persoanelor fizice care realizează în România venituri din salarii şi asimilate salariilor
ca urmare a contractelor de muncă încheiate cu angajatori care nu sunt rezidenţi
fiscali români, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 82.”

La articolul 78 alineatul (2^1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“b)plătitorilor de venituri rezidenţi fiscali români, când avantajele în bani şi/sau în natură

sunt acordate de alte entităţi decât angajatorul, cu excepţia situaţiei persoanelor fizice care
realizează în România venituri din salarii şi asimilate salariilor ca urmare a contractelor de
muncă încheiate cu angajatori care nu sunt rezidenţi fiscali români, pentru care sunt
aplicabile prevederile art. 82.”

 Se modifică art.107 alin.(5) privind calculul și plata impozitului pe
veniturile din activități agricole

La articolul 107, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(5) În cazul în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate

juridică, obligaţia depunerii declaraţiei anuale de venit pentru asocierile fără personalitate
juridică şi entităţile supuse regimului transparenţei fiscale la organul fiscal competent revine
asociatului care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile
publice până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent. Declaraţia cuprinde şi
cota de distribuire ce revine fiecărui membru asociat din venitul impozabil calculat la nivelul
asocierii. Asociatul desemnat are obligaţia transmiterii către fiecare membru asociat a
informaţiilor referitoare la venitul impozabil ce îi revine corespunzător cotei de distribuire din
venitul impozabil calculat la nivelul asocierii, în cadrul aceluiaşi termen.”

 Se introduce, pentru anul 2021, un nou termen de depunere a
declaraţiei anuale de venit pentru asocierile fără personalitate juridică
şi entităţile supuse regimului transparenţei fiscale, și anume până la
data de 15 aprilie 2021 inclusiv.
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Astfel, la articolul 133, după alineatul (15^6) se introduce un nou alineat,
alineatul (15^7), cu următorul cuprins:
“(15^7)În anul 2021, termenul de depunere a declaraţiei anuale de venit pentru asocierile

fără personalitate juridică şi entităţile supuse regimului transparenţei fiscale, prevăzută la art.
107 alin. (5) şi art. 125 alin. (4), este până la data de 15 aprilie 2021 inclusiv. În cadrul
aceluiaşi termen, asociatul desemnat are obligaţia transmiterii către fiecare membru asociat
a informaţiilor referitoare la venitul impozabil/venitul net/pierderea ce îi revine corespunzător
cotei de distribuire din venitul impozabil calculat la nivelul asocierii sau corespunzător cotei
de participare, conform contractului de asociere, după caz.”

 Se modifică unele prevederi referitoare la baza de calcul, stabilirea și
plata contribuției de asigurări sociale, în cazul persoanelor fizice care
realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, făcându-se
trimitere și la regulamentul intern

La articolul 142, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“b)ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru bolile grave şi incurabile, ajutoarele

pentru dispozitive medicale, ajutoarele pentru naştere/adopţie, 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, precum 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 sau în regulamentul intern.
Nu se cuprind în baza de calcul al contribuţiei nici veniturile de natura celor prevăzute mai

sus, realizate de persoane fizice, dacă aceste venituri sunt primite în baza unor legi speciale
şi/sau finanţate din buget, cu excepţia indemnizaţiilor de vacanţă acordate potrivit legii.
În cazul cadourilor în bani şi/sau în natură, inclusiv tichetele cadou, oferite de angajatori,

veniturile nu sunt cuprinse în baza de calcul al contribuţiei în măsura în care valoarea
acestora pentru fiecare persoană în parte, cu fiecare ocazie din cele de mai jos, nu
depăşeşte 150 lei:
(i) cadouri oferite angajaţilor, precum şi cele oferite pentru copiii minori ai acestora, cu

ocazia Paştelui, Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor culte religioase;
(ii) cadouri oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie;
(iii) cadouri oferite angajaţilor în beneficiul copiilor minori ai acestora cu ocazia zilei de 1

iunie.
Contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada

concediului, pentru angajaţii proprii şi membrii de familie ai acestora, acordate de angajator,
astfel cum este prevăzut în contractul de muncă, regulamentul intern, sau primite în baza
unor legi speciale şi/sau finanţate din buget, nu se cuprinde în baza de calcul, în măsura
în care valoarea totală a acestora nu depăşeşte într-un an fiscal, pentru fiecare angajat,
nivelul unui câştig salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale
de stat pe anul în care au fost acordate.

La articolul 146, alineatul (2^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(2^1)În cazul avantajelor în bani şi/sau în natură primite de la terţi ca urmare a

prevederilor contractului individual de muncă, a unui raport de serviciu, act de detaşare sau
a unui statut special prevăzut de lege ori a unei relaţii contractuale între părţi, după caz,
obligaţia de calcul, reţinere şi plată a contribuţiei de asigurări sociale, datorată potrivit legii,
revine după cum urmează:
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a)angajatorului rezident fiscal român, când avantajele în bani şi/sau în natură sunt
acordate de alte entităţi decât acesta şi plata se efectuează prin intermediul angajatorului;
b)plătitorilor de venituri rezidenţi fiscali români, când avantajele în bani şi/sau în natură

sunt acordate şi plătite direct persoanei fizice de alte entităţi decât angajatorul, cu
excepţia situaţiei persoanelor fizice care realizează în România venituri din salarii şi
asimilate salariilor ca urmare a contractelor de muncă încheiate cu angajatori care nu sunt
rezidenţi fiscali români şi care datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii lor,
potrivit prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi
acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, pentru care
sunt aplicabile prevederile alin. (4);
c)persoanelor fizice, când avantajele în bani şi/sau în natură sunt acordate şi plătite direct

persoanei fizice de plătitori de venituri care nu sunt rezidenţi fiscali români, alţii decât
angajatorul.”

 Se modifică unele prevederi referitoare la stabilirea și plata
contribuției de asigurări sociale de sănătate, în cazul persoanelor
fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor

La articolul 168, alineatul (2^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(2^1)În cazul avantajelor în bani şi/sau în natură primite de la terţi ca urmare a

prevederilor contractului individual de muncă, a unui raport de serviciu, act de detaşare sau
a unui statut special prevăzut de lege ori a unei relaţii contractuale între părţi, după caz,
obligaţia de calcul, reţinere şi plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, datorată
potrivit legii, revine după cum urmează:
a)angajatorului rezident fiscal român, când avantajele în bani şi/sau în natură sunt

acordate de alte entităţi decât acesta şi plata se efectuează prin intermediul angajatorului;
b)plătitorilor de venituri rezidenţi fiscali români, când avantajele în bani şi/sau în natură

sunt acordate şi plătite direct persoanei fizice de alte entităţi decât angajatorul, cu excepţia
situaţiei persoanelor fizice care realizează în România venituri din salarii şi asimilate
salariilor ca urmare a contractelor de muncă încheiate cu angajatori care nu sunt
rezidenţi fiscali români şi care datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru
salariaţii lor, potrivit prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul
securităţii sociale, precum şi acordurilor privind sistemele de securitate socială la
care România este parte, pentru care sunt aplicabile prevederile alin. (4);
c)persoanelor fizice, când avantajele în bani şi/sau în natură sunt acordate şi plătite direct

persoanei fizice de plătitori de venituri care nu sunt rezidenţi fiscali români, alţii decât
angajatorul.”

 Se modifică unele prevederi referitoare la stabilirea și plata
contribuției asigurătorie de muncă, în cazul În cazul avantajelor în
bani şi/sau în natură primite de la terţi

La articolul 220^6, alineatul (2^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2^1)În cazul avantajelor în bani şi/sau în natură primite de la terţi ca urmare a

prevederilor contractului individual de muncă, a unui raport de serviciu, act de detaşare sau
a unui statut special prevăzut de lege ori a unei relaţii contractuale între părţi, după caz,
obligaţia de calcul şi plată a contribuţiei asiguratorie pentru muncă, care se datorează
potrivit legii, revine după cum urmează:
a)angajatorului rezident fiscal român, când avantajele în bani şi/sau în natură sunt

acordate de alte entităţi decât acesta şi plata se efectuează prin intermediul angajatorului;
b)plătitorilor de venituri rezidenţi fiscali români, când avantajele în bani şi/sau în natură

sunt acordate şi plătite direct persoanei fizice de alte entităţi decât angajatorul, cu excepţia
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situaţiei persoanelor fizice care realizează în România venituri din salarii şi asimilate
salariilor ca urmare a contractelor de muncă încheiate cu angajatori care nu sunt
rezidenţi fiscali români şi care datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru
salariaţii lor, potrivit prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul
securităţii sociale, precum şi acordurilor privind sistemele de securitate socială la
care România este parte, pentru care sunt aplicabile prevederile alin. (2);
c)persoanelor fizice, când avantajele în bani şi/sau în natură sunt acordate şi plătite direct

persoanei fizice de plătitori de venituri care nu sunt rezidenţi fiscali români, alţii decât
angajatorul.

Prevederile se aplică începând cu veniturile aferente lunii martie 2021.

Şef administraţie,
Ioan ŞIPOŞ Şef serviciu,

Angela Adriana MARINESCU


