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NEWSLETTER Nr.29/2020
REVISTA PRESEI OCTOMBRIE 2020.
Ministerul Finanțelor Publice propune neimpozitarea cheltuielilor pentru testarea COVID-19 a
angajaților.
Ministerul Finanțelor Publice a propus deductibilitatea cheltuielilor efectuate de firme sau PFA pentru
testarea voluntară a angajaților în vederea depistării COVID-19, concomitent cu scutirea de la plata
contribuțiilor și impozitelor pentru aceste sume, care ar fi fost înregistrate drept beneficii salariale.
MFP amintește că statul român asigură testarea gratuită a populației care prezintă simptome ale noului
coronavirus, precum și pentru persoanele identificate drept contacți direcți ai celor îmbolnăviți și care
prezintă cel puțin unul dintre simptomele virusului.
Prevederea are în vedere cheltuielile pe care le înregistrează angajatorul sau plătitorul pentru testarea
voluntară a angajaților, întrucât Codul Fiscal nu reglementa o astfel de situație, iar pentru sumele
respective firmele ar fi fost obligate să plătească contribuții de asigurări, ceea ce creștea semnificativ
costurile aferente investigației.
Posibilitatea încadrării acestor cheltuieli în categoria cheltuielilor deductibile se acordă contribuabililor care
desfășoară activitatea individual sau într-o formă de asociere, pentru perioada în care este instituită starea
de urgenţă sau de alertă.
Proiectul de act normativ propune completarea prevederilor Codului fiscal în sensul introducerii în
categoria veniturilor din salarii și asimilate salariilor neimpozabile și care nu sunt cuprinse în baza lunară de
calcul al contribuţiilor sociale a avantajelor reprezentând contravaloarea cheltuielilor suportate de
angajator/plătitor cu efectuarea testelor medicale de diagnosticare a infecției COVID-19, la inițiativa
angajatorului/plătitorului, pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor.
Pentru plătitorii de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, în cadrul sistemului de impozitare actual nu
se aplică un regim de deducere a cheltuielilor de natură salarială, prin urmare în cazul acestora,
contravaloarea cheltuielilor suportate de angajator pentru efectuarea testelor medicale de diagnosticare a
infecției COVID-19, nu se poate scade din baza impozabilă.
Regimul fiscal aplicabil plătitorilor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor este similar și în cazul
contribuabililor plătitori de impozit pe venit potrivit prevederilor Titlului IV – Impozitul pe venit din Codul
fiscal, care desfășoară activități pentru care venitul net anual se determină pe baza normelor de venit.
www.mfinante.gov.ro – 16 octombrie 2020.
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Valoarea nominală maximă a tichetului de masă a crescut cu un ban la 20,01 lei - Ordin comun al MFP şi
Ministerului Muncii.
Valoarea nominală maximă a tichetelui de masă, valabilă în perioada octombrie 2020 - martie 2021,
ajunge la 20,01 lei şi este cu un ban mai mare decât în intervalul precedent (aprilie - septembrie 2020),
potrivit unui Ordin comun al Ministerului de Finanţe şi Ministerului Muncii, în vigoare de vineri, 23
octombrie 2020.
www.economica.net – 26 octombrie 2020.

Salariul minim ar putea crește. Comisia Europeană propune reguli pentru salarii minime adecvate.
Comisia Europeană a propus recent standard pentru stabilirea unor salarii minime adecvate în toate statele
membre UE pentru a reduce diferențele majore dintre salarii, precum și pentru a stimula angajarea forței
de muncă.
Noile propuneri venite din partea Comisiei Europene ar urma să fie negociate cu statele membre și
Parlamentul European, fiind stabilite doar standarde comune pentru un salariu minim, nu și un nivel al
salariului minim propriu-zis, informează Agerpres.
"Directiva propusă creează un cadru pentru a face salariile minime mai adecvate și a favoriza accesul
muncitorilor la protecția oferită de salariul minim în UE. Ea nu obligă statele membre să introducă un
salariu minim legal și nici nu fixează un nivel comun al salariului minim", arată Comisia Europeana în
propunerile amintite.
Conform sursei citate, în 21 de state membre există un salariu minim legal stabilit de guvern, în vreme ce în
alte sase state membre (Danemarca, Italia, Cipru, Austria, Finlanda și Suedia), salariul minim este stabilit în
negocierile colective dintre angajatori și sindicate.
Potrivit Comisiei Europene, statele care au stabilit un salariu minim legal ar trebui să pună la punct criterii
clare și stabile pentru stabilirea salariilor minime, valori de referință indicativă pentru a ghida evaluarea
caracterului adecvat al acestor salarii precum și actualizări regulate și în timp util al salariilor minime.
Totodată, potrivit aceleiași surse, se dorește ca, în aceste state, partenerii sociali să participe în mod activ
la stabilirea și actualizarea salariilor minime legale.
legislatiamuncii.manager.ro – 29 octombrie 2020
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