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Valoarea diurnei pentru deplasarile interne a
fost majorata incepand cu 1 ianuarie 2019

News Flash I Accace Romania I Valoarea diurnei pentru deplasarile interne a fost majorata incepand cu 1
ianuarie 2019
In Monitorul Oficial nr. 797/2018 a fost publicata Hotararea nr. 714/2018 privind drepturile si
obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta
localitate, precum si in cazul deplasarii in interesul serviciului.

Astfel, potrivit prevederilor Hotararii nr. 714/2018, cuantumul indemnizatiei zilnice minime de delegare
si detasare pe teritoriul Romaniei creste la 20 lei.

Drepturile acordate salariatilor pe perioada delegarii in tara
Printre modificarile aduse de actul normativ, in ceea ce priveste drepturile acordate salariatilor pe
perioada delegarii in tara, se numara urmatoarele:
▪

Persoana delegata intr-o localitate situata la o distanta cuprinsa intre 5 si 50 km de localitatea in
care isi are locul permanent de munca beneficiaza de o indemnizatie de delegare in cuantum
de 20 lei/zi.

▪

Persoana delegata intr-o localitate situata la o distanta mai mare de 50 km de localitatea in care
isi are locul permanent de munca si care nu se poate inapoia la sfarsitul zilei de lucru beneficiaza
de o alocatie zilnica de delegare compusa din:
• o indemnizatie de delegare, in cuantum de 20 lei/zi;
• o alocatie de cazare, in cuantum de 230 lei/zi, in limita careia trebuie sa isi acopere
cheltuielile de cazare.

▪

Pentru delegarea cu o durata de o singura zi, precum si pentru ultima zi, in cazul delegarii
dispuse pentru o perioadă mai lunga de o zi, nu se acorda alocatie zilnica de cazare.
Indemnizatia de delegare se acorda numai daca durata delegarii este de cel putin 12 ore.

▪

Numarul zilelor calendaristice in care persoana se afla in delegare se calculează de la data si ora
plecarii pana la data si ora inapoierii mijlocului de transport din si in localitatea unde isi are locul
permanent de munca, considerandu-se fiecare 24 de ore cate o zi de delegare.

Drepturile acordate salariatilor pe perioada detasarii in tara
De asemenea, actul normativ cuprinde modificari similare si in ceea ce priveste drepturile acordate
salariatilor pe perioada detasarii in tara, astfel:
▪

Persoana detasata intr-o localitate situata la o distanta cuprinsa intre 5 si 50 km de localitatea in
care isi are locul permanent de munca beneficiaza de o indemnizatie de detasare in cuantum
de 20 lei/zi.

▪

Persoana detasata intr-o localitate situata la o distanta mai mare de 50 km de localitatea in care
isi are locul permanent de munca si care nu se poate inapoia la sfarsitul zilei de lucru i se asigura
cazarea gratuita de catre autoritatea sau institutia publica la care este detasata. Personalului
detasat i se poate deconta chiria, platita pe baza unui contract de inchiriere incheiat in conditiile
legii, in limita a maximum 230 lei/zi.
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▪

Numarul zilelor calendaristice pentru care se acorda indemnizatia de detasare este cel prevazut
in actul prin care s-a dispus detasarea.

Conform reglementarilor fiscale aplicabile in prezent, diurna acordata salariatilor in tara pentru
desfasurarea activitatii in interes de serviciu, in limita a 2,5 ori nivelul legal, este scutita de la plata
impozitului pe venit si a contributiilor sociale.
In urma modificarii aduse de Hotararea nr. 714/2018, limita maxima netaxabila a crescut, astfel, de la
42,5 lei la 50 lei pe zi, in cazul angajatorilor din domeniul privat.
Pentru sumele acordate de angajator care depasesc aceste valori, se vor aplica atat impozit pe venit, cat
si contributii sociale, fiind asimilate veniturilor de natura salariala.

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 nicio
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 soliciti o analiza a cazului tau 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 ezita sa ne contactezi.

Mai multe informatii utile direct
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Aboneaza-te la newsletter!
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Contact
E-Mail: romania.office@accace.com
Tel: + 40 314 050 440

Despre Accace
Avand peste 550 de profesionisti in cadrul birourilor deschise in 13 tari din Europa Centrala si de Est,
Accace reprezinta una dintre companiile de consultanta si externalizare de top din regiune. De-a lungul
anilor, Accace a dobandit o experienta remarcabila, detinand un portofoliu ce cuprinde peste 2000 de
clienti, majoritatea companii internationale.
In prezent, furnizam servicii prin intermediul birourilor noastre din Bosnia si Hertegovina, Cehia, Croatia,
Germania, Macedonia, Muntenegru, Polonia, Romania, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ucraina si Ungaria.
Alte locatii europene, precum si din afara Europei, sunt acoperite de partenerii nostri de incredere.
Mai multe poti afla accesand: www.accace.ro

