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Incepand cu luna Ianuarie 2016 exista venituri noi 

neimpozabile.  

Aceste tipuri de venituri sunt atat neimpozabile cat si scutite de la plata contributiilor sociale aferente 

angajatului si companiei, find astfel considerate cele mai avantajoase forme de recompensare a 

angajatilor in anul 2016 din punct de vedere al taxarii lor. 

Astfel, conform Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal publicata la finalul anului 2015 in Monitorul Oficial 

al Romaniei, Partea I, nr. 688, urmatoarele tipuri de venituri vor fi de asemenea considerate 

neimpozabile, aditional celor deja valide in anul 2015: 

 Cadourile, inclusiv tichetele-cadou, acordate in limitele si destinatiile prevazute de lege. Cei 150 

RON vor putea fi acordati fiecarui salariat sau copil minor, cu ocazia Pastelui, zilei de 1 Iunie, a 

Craciunului si a sarbatorilor similare ale altor culte religioase. Aceeasi suma se poate acorda 

doamnelor salariate cu ocazia zilei de Martie;  

 Utilizarea in scop personal a vehiculelor pentru care cheltuielile sunt deductibile in cota de 

50%; 

 Contributiile la fonduri de pensii facultative si prime de asigurare voluntara de sanatate 

suportate de catre angajator in limita a 400 euro/participant/contributie. 

 

Alaturi de cele mentionate mai sus, raman in continuare considerate ca nefiind venituri salariale, prin 

urmare neimpozabile si scutite de la plata contributiilor sociale, urmatoarele beneficii: 

 Contravaloarea cheltuielilor de deplasare pentru transportul intre localitatea in care angajatii isi 

au domiciliul si localitatea unde se afla locul de munca al acestora, la nivelul unui abonament 

lunar, pentru situatiile in care nu se asigura locuinta sau nu se suporta contravaloarea chiriei, 

conform legii; 

 Indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura primite de salariati pe perioada delegarii si 

detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, in limita a de 2,5 ori 

nivelul legal stabilit prin hotarare a Guvernului pentru personalul din institutiile publice, precum si 

cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare; 

 Sumele primite o singura data, potrivit dispozitiilor legale, pentru acoperirea cheltuielilor de 

mutare in interesul serviciului; 

 Cursurile de pregatire profesionala. Conform Codului Muncii in prezent, in cazul in care 

participarea la cursurile sau stagiile de formare profesionala este initiata de angajator, toate 

cheltuielile ocazionate de aceasta participare sunt suportate de catre acesta. In acest scenariu nu 

i se mai poate impune angajatului sa nu paraseasca prezentul loc de munca pe o anumita 

perioada de timp.  Conform legii, un angajator este obligat sa sustina cursuri de formare 

profesionala cel putin o data la doi ani, daca are cel putin 21 de angajati, sau o data la trei ani 

daca are mai putin de 21 de angajati; 
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 Ajutoarele de inmormantare, ajutoarele pentru pierderi produse in gospodariile proprii ca 

urmare a calamitatilor naturale, ajutoarele pentru bolile grave si incurabile, ajutoarele pentru 

nastere, veniturile reprezentand cadouri pentru copiii minori ai salariatilor, cadourile oferite 

salariatelor, costul prestatiilor pentru tratament si odihna, inclusiv transportul pentru salariatii 

proprii si membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru salariatii proprii sau alte 

persoane, astfel cum este prevazut in contractul de munca. De exemplu, ajutorul de 

inmormantare se acorda salariatului prin dispozitie de plata (sau prin transfer bancar), iar 

salariatul trebuie sa faca dovada acordarii ajutorului prin certificatul de deces; 

 Contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protectie si de lucru, a 

alimentatiei de protectie, a medicamentelor si materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi de 

protectie a muncii, precum si a uniformelor obligatorii si a drepturilor de echipament, ce se acorda 

potrivit legislatiei în vigoare; 

 Indemnizatiile de instalare ce se acorda o singura data, la incadrarea intr-o unitate situata intr-o 

alta localitate decat cea de domiciliu, in primul an de activitate dupa absolvirea studiilor, in limita 

unui salariu de baza la angajare, precum si indemnizatiile de instalare si mutare acordate, potrivit 

legilor speciale, personalului din institutiile publice si celor care isi stabilesc domiciliul in localitati 

din zone defavorizate, stabilite potrivit legii, in care isi au locul de munca; 

 Folosirea masinii companiei, doar in interes de serviciu. Evidentierea parcursului zilnic al 

angajatului ce foloseste masina de serviciu se face prin formularul „Foaie de parcurs”. Acest 

document este obligatoriu a fi intocmit si arhivat la sediul companiei; 

 Costul abonamentelor telefonice si al convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice, 

efectuate in vederea indeplinirii sarcinilor de serviciu. 

  

Disclaimer 

Acest material informativ este furnizat cu titlu orientativ si nu trebuie considerat un serviciu de consultanta. Desi 

incercam sa furnizam informatii corecte si de actualitate, nu exista nici o garantie ca aceste informatii vor fi corecte la 

data la care sunt primite sau ca vor continua sa ramana corecte in viitor. Este recomandat sa solicitati o analiza a 

cazului dumneavoastra si o opinie personalizata inainte de a intreprinde actiuni bazate pe continutul materialului. 

Pentru o astfel de opinie sau intrebari suplimentare in ceea ce priveste problemele expuse, nu ezitati sa ne 

contactati. 
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Contact  

Maria (Cojocariu) Condurachi 

Payroll Manager 

Maria.Cojocariu@accace.com 

+40 314050440 

Despre Accace  

Cu mai mult de 250 de profesionisti si 7 tari afiliate, Accace conteaza ca fiind una din companiile lider de 

consultanta si externalizare din Europa Centrala si de Est. De-a lungul anilor, Accace a dobandit o 

experienta remarcabila, prin intermediul unui portofoliul de client, ce insumeaza 1400 de companii 

internationale. Prin experienta dobandita a reusit sa puna bazele strategice de dezvoltare a unei 

expansiuni, devenind astfel un furnizor de incredere global. 

Birourile Accace se pot gasi in Cehia, Ungaria, Romania, Slovacia, Polonia, Ucraina si Germania. 

Locatiile din alte tari europene sau locatiile globale sunt acoperite de partenerii de incredere ai Accace.  

Mai multe puteti afla accesand: www.accace.ro 
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