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NEWSLETTER 2/2021
MODIFICĂRI ALE CODULUI FISCAL PRIVIND BENEFICIILE EXTRASALARIALE ADUSE DE LEGEA 296/2020.
Legea nr. 296/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal a fost
publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1269 din 21 decembrie 2020. Actul normativ are în vedere o
serie de reglementări importante în domeniul impozitului pe profit, impozitului pe veniturile
microîntreprinderilor și impozitului pe venit.
Vă prezentăm în continuare principalele modificări şi completări care vizează salariații.
 Firmele pot acorda până la 400 lei pe lună fiecărui salariat pentru plata cheltuielilor generate de
telemuncă.
Sumele acordate angajaților care desfășoară activități în regim de telemuncă pentru susținerea
cheltuielilor cu utilitățile la locul în care angajații își desfășoară activitatea, precum electricitate, încălzire,
apă și abonamentul de date, și achiziția mobilierului și a echipamentelor de birou, în limitele stabilite de
angajator prin contractul de muncă sau regulamentul intern, în limita unui plafon lunar de 400 lei
corespunzător numărului de zile din luna în care persoana fizică desfășoară activitate în regim de
telemuncă.
Important de menționat este că sumele vor fi acordate fără necesitatea de prezentare a documentelor
justificative pe care să le prezinte angajatul, astfel încât să demonstreze că cheltuielile au fost făcute
efectiv în acest sens.
Așadar, se acordă această bonificație fără a se aplica impozit pe venit sau contribuții sociale pentru
angajații care sunt în telemuncă.
 Costurile angajatorilor cu testarea şi vaccinarea salariaţilor sunt scutite de taxe salariale.
O altă modificare adusă Codului Fiscal a dus la includerea costurilor generate de testarea epidemiologică
şi vaccinarea salariaţilor pentru împiedicarea răspândirii bolilor care pun în pericol sănătatea acestora și
cea publică, în categoria veniturilor salariale sau asimilate salariilor care sunt excluse de la impozitare şi de
la calculul contribuţiilor sociale.
Legea 296/2020 a extins astfel facilitatea fiscală disponibilă din octombrie 2020 prin OUG 181/2020 (care
face referire la testarea pentru Coronavirus a salariaţilor, pe timpul stării de alertă sau de urgenţă) pentru a
acoperi permanent orice fel de testare epidemiologică şi vaccinare.
 Primele de asigurare voluntară de sănătate, precum și serviciile medicale furnizate sub formă de
abonament, suportate de angajator, în limita sumei de 400 euro/an, nu se taxează.
Primele de asigurare voluntară de sănătate, precum și serviciile medicale furnizate sub formă de
abonament, suportate de angajator pentru angajații proprii, astfel încât la nivelul anului să nu se
depășească echivalentul în lei al sumei de 400 euro, pentru fiecare persoană, sunt excluse de la
impozitare şi de la calculul contribuţiilor sociale.
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 Microîntreprinderile şi plătitorii de impozit specific sunt scutiţi de plata taxelor pentru maşinile
de serviciu acordate salariaţilor.
Începând cu declararea veniturilor pentru ianuarie 2021, plătitorii de impozit micro şi specific nu vor mai
plăti impozit pe venit şi contribuţii pentru maşinile de serviciu oferite propriilor salariaţi. Totuşi, cadrul
fiscal se referă, în principiu, doar la maşinile mici.
 Ajutoarele de adopţie acordate salariaţilor nu sunt supuse impozitării.
Noul tip de ajutor financiar netaxabil prevede că ajutoarele pentru adopție pot fi acordate salariaților fără a
se plăti la stat pentru ele impozit pe venit și contribuții sociale. Ajutoarele pentru adopție apar pe o listă pe
care mai sunt incluse în prezent ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru boli grave și incurabile,
ajutoarele pentru naștere sau cadourile în bani ori în natură.
 Banii de vacanţă acordaţi salariaţilor se taxează dacă depăşesc valoarea salariului mediu pe ţară.
Legea 296/2020 stabilește o limită pentru netaxarea banilor oferiţi salariaţilor pentru vacanţa la nivelul
câştigului salarial mediu brut. Mai exact, sumele acordate de firme salariaţilor pentru serviciile turistice sau
pentru cele de tratament, inclusiv transportul pentru ei şi familiile lor, atunci când pleacă în concediul de
odihnă, care depăşesc un salariu mediu brut vor fi supuse impozitului pe venit și plăţii contribuțiilor sociale
pentru pensii și sănătate.
 Pentru tichetele cadou oferite altor salariaţi decât cei proprii se plăteşte doar impozitul pe venit.
Din această lună, tichetele cadou distribuite altor salariaţi decât cei proprii sunt considerate venituri din
alte surse, pentru care se plăteşte la stat doar impozitul pe venit de 10%, nu şi contribuţiile sociale la
pensii şi sănătate. Mai exact, aceeaşi Lege 296/2020 a introdus biletele de valoare sub forma tichetelor
cadou în categoria veniturilor din alte surse.
Acordarea tichetelor cadou trebuie să se facă pe baza unei evidențe nominale, care trebuie să cuprindă, cel
puțin, informații referitoare la numele, prenumele, codul numeric personal/numărul de identificare fiscală
a beneficiarului și valoarea tichetelor acordate fiecărui beneficiar, lunar.
Cele prezentate mai sus sunt aplicabile începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2021 .
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