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Detalierea veniturilor salariale și                                        
asimilate salariilor pe categorii 

 
Modul de înregistrare a veniturilor salariale și asimilate salariilor, în funcție de categoria 

raportată în D112: 

1. Prime, stimulente și sporuri se compun din: 

- sumele impozabile acordate prin meniul de Alte drepturi/Penalizări care nu 

au asociată nicio categorie de venit (acordate ca și până acum); 

 

Fig.1. Exemplu de configurare prima 

- sporurile permanente și temporare acordate ca și până acum; 

2. Venituri asimilate salariilor se compun din: 

- sumele acordate pe meniul de Drepturi în natură / Sume asimilate salariilor 

cu Tip = Sume asimilate salariilor cu detaliere pe categorii de drepturi. Dacă 

nu se selectează o categorie, aceste sume se vor reflecta doar în totalul 

categoriei în D112, fără detaliere; 

 

Fig.2 Exemplu configurare drept impozabil la care se aplica contributiile 

- sumele acordate prin meniul Alte drepturi/Penalizări care au ales una din 

Categoriile de venituri asimilate. Aceste sume sunt impozabile și li se aplică 

toate contribuțiile. 
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Fig.3 Exemplu configurare drept impozabil la care se aplica contributiile  

Categorii de drepturi/venituri asimilate:  

• indemnizații delegare,  

• indemnizații detașare, 

• indemnizații detașare transnaționale,  

• prestații primite pentru clauza de mobilitate, 

• indemnizații de neconcurență. 

3.  Avantaje în bani și natură se compun din: 

- sumele acordate pe meniul de Drepturi în natură / Sume asimilate salariilor 

cu Tip = Avanataje în bani și natură cu detaliere pe categorii de drepturi. 

Dacă nu se selectează o categorie, aceste sume se vor reflecta în D112 la 

categoria „Orice alte sume sau avantaje în bani sau în natură”. 

 

Fig.4 Exemplu configurare Avantaj in natura impozabil 

Categorii de drepturi: 

• tichete de masă,  

• tichete de creșă, 

• tichete cadou, 

• tichete culturale, 

• vouchere de vacanță, 
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• avantaje primite de la terți, 

• prime de asigurare, 

• abonamente medicale plătite de angajator, 

• orice alte sume sau avantaje în bani sau în natură. 

4. Venituri neimpozabile se compun din: 

- sumele acordate pe meniul de Drepturi în natură / Sume asimilate salariilor 

cu Tip = Venituri neimpozabile cu detaliere pe categorii de drepturi. Dacă nu 

se selectează o categorie, aceste sume se vor reflecta doar în totalul 

categoriei în D112, fără detaliere. La acest tip de venituri bifa de Alte 

deduceri(D112) nu trebuie sa fie pusa. 

 

Fig.5 Exemplu configurare Venit neimpozabil fara contributii 

 

Categorii de drepturi:  

• indemnizații delegare neimpozabile, 

• indemnizații detașare neimpozabile, 

• indemnizații de detașare transnațională neimpozabile, 

• prestații primite pentru clauza de mobilitate neimpozabile, 

• avantaje conform stock options plan,  

• pensii facultative în limita a 400 E suportate de angajator, 

• asigurări sănatate în limita a 400 E plătite de angajator, 

• servicii turistice și de tratament suportate de angajator, 

• abonamente facilități sportive în limita a 400 E suportate de angajator,  

• contravaloare hrană acordată de angajator pentru angajații proprii, 

• casare și chirie plătită de angajator pentru angajații proprii, 

• sumele acordate angajaților aflați în telemuncă. 
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