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DEFINITIE 

 

 

 

 

 

Avantaj = orice folos primit de salariat de la un tert 
sau ca urmare a prevederilor contractului individual 
de muncă ori a unei relaţii contractuale între părţi, 
după caz 

 

Avantajele primite în bani şi în natură şi 
imputate salariatului în cauză nu se 
impozitează. 
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REGULI GENERALE 
 
Avantajele sunt considerate impozabile la nivelul individului, 

independent de deductibilitatea costurilor corespunzatoare la 
nivelul companiei (pentru impozit pe profit) 

 
Avantajele în bani şi echivalentul în lei al avantajelor în natură 

sunt impozabile, indiferent de forma organizatorică a entităţii 
care le acordă. 

 
SUNT CONSIDERATE AVANTAJE IMPOZABILE  orice avantaj 

primit în legătură cu o activitate dependenta, însă nu sunt 
limitate la: 

 utilizarea oricărui bun, inclusiv a unui vehicul de orice tip, 
din patrimoniul afacerii, în scop personal, cu excepţia deplasării 
pe distanţă dus-întors de la domiciliu la locul de muncă; 
 

 cazare, hrană, îmbrăcăminte, personal pentru munci casnice, 
precum şi alte bunuri sau servicii oferite gratuit sau la un 
preţ mai mic decât preţul pieţei; 

 abonamentele şi costul convorbirilor telefonice, inclusiv 
cartelele telefonice, în scop personal; 

 permise de călătorie pe orice mijloace de transport, folosite în 
scop personal; 
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 tichete-cadou acordate potrivit legii. 

 primele de asigurare plătite de către suportator pentru 
salariaţii proprii sau alt beneficiar de venituri din salarii, la 
momentul plăţii primei respective, altele decât cele 
obligatorii; 

 anularea unei creanţe a angajatorului asupra 
angajatului; 

 acordarea de produse alimentare, îmbrăcăminte, 
cherestea, lemne de foc, cărbuni, energie electrică, 
termică şi altele 

 împrumuturi nerambursabile; 

 cadourile primite cu diverse ocazii; 

 contravaloarea folosinţei unei locuinţe în scop personal şi 
a cheltuielilor conexe de întreţinere; 

 cazarea şi masa acordate în unităţi proprii de tip hotelier 

 

 sumele primite pentru procurarea de bunuri şi servicii, 
precum şi sumele acordate pentru distracţii sau 
recreere 
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REGULI GENERALE 



NU SUNT CONSIDERATE AVANTAJE: 

 Ajutoarele sociale: 

 de înmormântare,  

 pentru pierderi produse în gospodăriile proprii ca urmare a 

calamităţilor naturale, 

 pentru bolile grave şi incurabile; 

 pentru tratament şi odihnă, inclusiv transportul pentru salariaţii 

proprii şi membrii de familie ai acestora 

astfel cum este prevăzut în contractul de muncă 

 

 Cadourile mai mici de 150 lei oferite de angajatori  

 în beneficiul copiilor minori ai angajaţilor,  

 cu ocazia Paştelui,  

 zilei de 1 iunie,  

 Crăciunului şi  

 a sărbătorilor similare ale altor culte religioase,  

 salariatelor cu ocazia zilei de 8 martie 
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REGULI GENERALE 



NU SUNT CONSIDERATE AVANTAJE: 

 cheltuielile efectuate de angajator pentru pregătirea 

profesională şi perfecţionarea angajatului în legătură cu 

activitatea desfăşurată de acesta pentru angajator 

 

 contravaloarea abonamentelor pe mijloacele de transport în 

comun pentru angajaţii a căror activitate presupune deplasarea 

frecventă în interiorul localităţii; 

 

 contravaloarea transportului la şi de la locul de muncă al 

salariatului 

 reducerile de preţuri practicate în scopul vânzării, de care pot 

beneficia clienţii persoane fizice; 

 

 costul abonamentelor telefonice şi al convorbirilor telefonice 

efectuate, precum şi utilizarea autoturismului de serviciu pentru 

îndeplinirea sarcinilor de serviciu; 
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REGULI GENERALE 



NU SUNT CONSIDERATE AVANTAJE: 

 

 contribuţiile la un fond de pensii facultative suportate de 
angajator pentru angajaţii proprii, în limita a 400 euro 
anual pe participant. 

 

 

 indemnizaţiile de instalare ce se acordă o singură dată, la 
încadrarea într-o unitate situată într-o altă localitate decât 
cea de domiciliu, în primul an de activitate după absolvirea 
studiilor, în limita unui salariu de bază la angajare 

 

 contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului 
individual de protecţie şi de lucru, a alimentaţiei de 
protecţie, a medicamentelor şi materialelor igienico-
sanitare, a altor drepturi de protecţie a muncii, ce se acordă 
potrivit legislaţiei în vigoare; 
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REGULI GENERALE 



 

Scutiri specifice doar pentru contributiile sociale 

 

 Asigurari: 

 contribuţiile plătite la fondurile de pensii ocupaţionale,  

 contribuţiile plătite la fondurile de pensii facultative,  

 primele aferente asigurărilor profesionale şi asigurărilor 
voluntare de sănătate,  

suportate de angajator pentru salariaţii proprii, în limitele de 
deductibilitate prevăzute de lege. 

 

 tichetele de masă, tichetele de vacanţă, tichetele cadou şi 
tichetele de creşă, acordate potrivit legii 

 

 

9 

REGULI GENERALE 



 

 Avantajele în natură primite cu titlu gratuit sunt 
evaluate la preţul pieţei la locul şi data acordării 
avantajului. 

 

 

 Avantajele primite cu plata parţială sunt evaluate ca 
diferenţă între preţul pieţei la locul şi data acordării 
avantajului şi suma reprezentând plata parţială. 

 

  !!!Atentie : 

   mijloace fixe incomplet amortizate 

   obiecte de inventar 

   produse reziduale, deseuri 
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EVALUARE AVANTAJE 



 Evaluarea avantajelor în natură sub forma folosirii numai 
în scop personal a bunurilor din patrimoniul afacerii se 
face astfel: 

 

 evaluarea folosinţei cu titlu gratuit a locuinţei 
primite se face la nivelul chiriei practicate pentru 
suprafeţele locative deţinute de stat. Avantajele conexe, 
cum ar fi: apă, gaz, electricitate, cheltuieli de întreţinere 
şi reparaţii şi altele asemenea, sunt evaluate la valoarea 
lor efectivă; 

 

 evaluarea folosinţei cu titlu gratuit a altor bunuri 
decât vehiculul şi locuinţa se face la nivelul totalului 
cheltuielilor aferente fiecărui bun pe unitate de măsură 
specifică sau la nivelul preţului practicat pentru terţi. 

 

 In cazul folosinței mixte avantajul se determină 
proporţional cu numărul de metri pătraţi folosiţi pentru 
interes personal sau cu numărul de ore de utilizare în 
scop personal 

 

 

11 

EVALUARE AVANTAJE 



Caz particular: Folosire bun din patrimoniul afacerii 

 

 Caz AUTO – recomandabile Foile de parcurs (FP) 

Avantaje: folosința gratuită vehicul (exclus dist dus-întors 

acasa/serviciu), combustibil,  

 posibil și reparații, întreținere, funcționare 

 

Scop: determinare procent (p) folosire mixtă 

 p = nr. km in interes personal /  nr. km total* 100 

Evaluare avantaj:  

avtj. folosința vehicul (lunar) = val. intrare * 1,7% * p,  sau  

              = p * val chiriei pentru cele inchiriate 

 

avtj. combustibil = nr km personal * consum mediu * preț combust 12 

EVALUARE AVANTAJE 



Caz particular: Folosire bun din patrimoniul afacerii 

 

 Caz Telefon 

 

Avantaje: folosința gratuită minute 

 

Recomandare: introducere plafon pe om/funcție  

 

Evaluare avantaj:  

 avtj. = depășirile de minute alocate 

 

! În caz de suportare angajat, nu discutăm de avantaj. 
Recomandabilă varianta facturării.  
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EVALUARE AVANTAJE 



MONOGRAFIE AVANTAJE SALARIALE 
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CONTURI SPECIFICE 

 421 Personal - salarii datorate 

 423 Personal - ajutoare materiale datorate 

 424 Prime reprezentând participarea personalului la profit 

 425 Avansuri acordate personalului 

 428 Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul 
 4281 Alte datorii în legătură cu personalul 

 4282 Alte creanţe în legătură cu personalul  

 438 Alte datorii şi creanţe sociale 
 4381 Alte datorii sociale 

 4382 Alte creanţe sociale 

 615 Cheltuieli cu pregătirea personalului 

 642 Cheltuieli cu avantajele în natură şi tichetele acordate salariaţilor 
 6421 Cheltuieli cu avantajele în natură acordate salariaţilor 

 6422 Cheltuieli cu tichetele acordate salariaţilor 

 643 Cheltuieli cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii 

 644 Cheltuieli cu primele reprezentând participarea personalului la profit 

 645 Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială 
 6455 Cheltuieli privind contribuţia unităţii la asigurările de viaţă 

 6456 Cheltuieli privind contribuţia unităţii la fondurile de pensii facultative 

 6457 Cheltuieli privind contribuţia unităţii la primele de asig. voluntară de sănătate 

 6458 Alte cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială 
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 MODELE DE MONOGRAFII 

 Sunt posibile 3 tipuri de monografii pentru avantaje: 

 

 Modelul A – recunoaterea pe cheltuieli si venituri non 

salariale a avantajului si utilizarea contului 6421 pentru 

contabilizarea sumei brute inclusa in stat 

 

 Modelul B – recunoasterea ca avans a avantajului si 

utilizarea contului 6421 pentru suma bruta inclusa in stat 

 

 Modelul C – recunoasterea pe cheltuieli a avantajului si 

necontabilizarea sumei incluse in statul de salarii pentru 

calculul taxelor (modelul tichetelor de masa) 
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 MODELE DE MONOGRAFII 

 Modelul  A1 – salariatul suporta taxele salariale 
individuale generate de avantaj 

 Etape: 

 Avantajele nete acordate sunt inregistrate pe cheltuieli in 
functie de natura avantajului, 
 6xx = 2xx,3xx,4xx sau 5xx cu avantajul net 

 Recunoasterea pe venituri a valorii nete a avantajului 
acordat 
 4282 = 7588 cu avantajul net 

 Recunoasterea pe cheltuieli de personal a avantajului 
 6421 = 421 cu avantajul net 

 Retinerea obligatiilor individuale suportate de salariat  
 421 = 4312,4314, 4372,444 cu retinerile aferente avantajului net 

 Retinerea avantajului acordat in avans 
 421 = 4282 cu avantajul net 

 Restul de plata va fi diminuat cu valoarea obligatiilor 
individuale aferente avantajului 17 



 MODELE DE MONOGRAFII 

 Modelul  A2 – compania suporta si taxele salariale 
individuale generate de avantaj 

  Etape: 

 Avantajele nete acordate sunt inregistrate pe cheltuieli in 
functie de natura avantajului, 
 6xx = 2xx,3xx,4xx sau 5xx cu avantajul net 

 Recunoasterea pe venituri a valorii nete a avantajului 
acordat 
 4282 = 7588 cu avantajul net 

 Recunoasterea pe cheltuieli de personal a avantajului brut 
 6421 = 421 cu avantajul brut (avantajul net + un bonus pt. 

acoperirea taxelor salariale) 

 Retinerea obligatiilor individuale suportate de salariat  
 421 = 4312,4314, 4372,444 cu retinerile aferente avantajului brut 

 Retinerea avantajului acordat in avans 
 421 = 4282 cu avantajul net 

 Restul de plata  nu va fi afectat 
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 MODELE DE MONOGRAFII 

 Modelul  B1 – salariatul suporta taxele salariale 
individuale generate de avantaj 

  Etape: 

 Avantajele nete acordate  nu sunt inregistrate pe cheltuieli,  
ci ca un avans 
 4282 = 2xx,3xx,4xx sau 5xx cu avantajul net 

 

 Recunoasterea pe cheltuieli de personal a avantajului 
 6421 = 421 cu avantajul net 

 

 Retinerea obligatiilor individuale suportate de salariat  
 421 = 4312,4314, 4372,444 cu retinerile aferente avantajului net 

 Retinerea avantajului acordat in avans 
 421 = 4282 cu avantajul net 

 

 Restul de plata va fi diminuat cu valoarea obligatiilor 
individuale aferente avantajului 
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 MODELE DE MONOGRAFII 

 Modelul  B2 – compania suporta si taxele salariale 
individuale generate de avantaj 

  Etape: 

 Avantajele nete acordate  nu sunt inregistrate pe cheltuieli,  ci ca 
un avans 

 4282 = 2xx,3xx,4xx sau 5xx cu avantajul net 

 

 Recunoasterea pe cheltuieli de personal a avantajului brut 

 6421 = 421 cu avantajul brut (avantajul net + un bonus pt. 
acoperirea taxelor salariale) 

 

 Retinerea obligatiilor individuale suportate de salariat  

 421 = 4312,4314, 4372,444 cu retinerile aferente avantajului net 

 

 Retinerea avantajului acordat in avans 

 421 = 4282 cu avantajul net 

 

 Restul de plata  nu va fi afectat 20 



 MODELE DE MONOGRAFII 

 Modelul  C1 – salariatul suporta taxele salariale 

individuale generate de avantaj 

  Etape: 

 Avantajele nete acordate sunt inregistrate pe cheltuieli in 

functie de natura avantajului, 

 6xx = 2xx,3xx,4xx sau 5xx cu avantajul net 

 

 Includerea in statul de salarii a avantajului net, doar pentru 

calculul taxelor salariale 

 Fara contabilizare, similar tichetelor de masa 

 

 Retinerea obligatiilor individuale suportate de salariat  

 421 = 4312,4314, 4372,444 cu retinerile aferente avantajului net 

 

 Restul de plata va fi diminuat cu valoarea obligatiilor 

individuale aferente avantajului 
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 MODELE DE MONOGRAFII 

 Modelul  C2 – compania suporta si taxele salariale 
individuale generate de avantaj 

  Etape: 

 Avantajele nete acordate sunt inregistrate pe cheltuieli in 
functie de natura avantajului, 
 6xx = 2xx,3xx,4xx sau 5xx cu avantajul net 

 

 Includerea in statul de salarii a avantajului net, doar pentru 
calculul taxelor salariale, plus un bonus pt. acoperirea 
taxelor salariale individuale 
 6421 = 421 cu 0 + un bonus pt. acoperirea taxelor salariale 

 

 Retinerea obligatiilor individuale suportate de salariat  
 421 = 4312,4314, 4372,444 cu retinerile aferente avantajului net 

 

 Restul de plata va fi diminuat cu valoarea obligatiilor 
individuale aferente avantajului 
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EXEMPLU: 

Un salariat, care are un salariu brut de 3.000 lei, 

beneficiaza, in luna ianuarie N, de plata unei prime de 

asigurare  de 600 lei pentru asig. de viata a copilului. 

Statul  de salarii se poate intocmi in 4 variante. 

Taxe suportate 

de angajator

Modelul A1 Modelul B1 Modelul C1 Modelul C2

Avantaje  

incluse in brut 

recunoscute pe 

cheltuieli

Avantaje 

incluse in brut 

asimilate 

avansului

Avantaje 

neincluse 

in brut 

(d.p.d.v. 

contabil)

Avantaje 

neincluse in 

brut (d.p.d.v. 

contabil)

1 Salariu brut 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

2 Avantaj 0 600 600 0 0

3 Taxe af. suportate de angajator 0 0 0 0 255

4=1+2+3 Venit brut (contabiliz. in ct 641) 3.000 3.600 3.600 3.000 3.255

5 Alte sume impozabile 0 600 600

7=(4+5)*29,86% Taxe retinute (29,86%) 896 1.075 1.075 1.075 1.151

8 Avans avantaj retinut 0 600 600 0 0

9=4-7-8 Rest de plata 2.104 1.925 1.925 1.925 2.104

10 Diminuare rest  plata (179) (179) (179) 0

Nr crt. Elemente
Fara 

avantaje

Taxe suportate de salariat



MONOGRAFIE AVANTAJE SALARIALE 

MODELUL A1  

Etape: 

 Inregistrarea platii catre firma de asigurari pe cheltuieli 

  613  = 5311/5121  600 lei 

 Inregistrarea unui stat de avans pentru asigurarile in 
interes personal 

  4282 = 7588   600 lei 

 Includerea in stat a avantajului brut 

  641 = 421   3.000 lei 

  6421 = 421       600 lei 

 Retinerea contributiilor sociale si a impozitului datorat 
de salariat 

  421 = 4312,4314,4372,444 896+179 lei 

 Retinerea avantajului acordat in avans 

  421 = 4282   600 lei 

 Plata salariu 

  421 = 5121   1.925 lei 

 

Obs: Restul de plata va fi diminuat cu 179 lei 
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MONOGRAFIE AVANTAJE SALARIALE 

MODELUL B1 

 

Etape: 

 Inregistrarea platii catre firma de asigurari, similar 
acordarii unui avans  

  4282/avantaj = 5311/5121 600 lei 

 Includerea in stat a avantajului brut 

  641 = 421   3.000 lei 

  6421 = 421      600 lei 

 Retinerea contributiilor sociale si a impozitului datorat de 
salariat 

  421 = 4312,4314,4372,444 896+179 lei 

 Retinerea avantajului acordat in avans 

  421 = 4282/avantaj  600 lei 

 Plata salariu 

  421 = 5121   1.925 lei 

 

Obs: Restul de plata va fi diminuat cu 179 lei   
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MONOGRAFIE AVANTAJE SALARIALE 

MODELUL C1 

 

Etape: 

 Inregistrarea platii catre firma de asigurari 

  613 = 5311/5121  600 lei 

 Includerea in stat a avantajului brut doar ca suma 
impozabila 

  641 = 421   3.000+0 lei 

 Retinerea contributiilor sociale si a impozitului 
datorat de salariat 

  421 = 4312,4314,4372,444 896+179 lei 

 Plata salariu 

  421 = 5121   1.925 lei 

 

Obs: Restul de plata va fi diminuat cu 179 lei 
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MONOGRAFIE AVANTAJE SALARIALE 

VARIANTA C2 

Etape: 

 Inregistrarea platii catre firma de asigurari 

  613 = 5311/5121  600 lei 

 Includerea in stat a avantajului net+taxele aferente 
suportate de angajator  

  641 = 421   3.000 lei 

  6421 = 421       255 lei 

 Retinerea contributiilor sociale si a impozitului datorat 
de salariat 

  421 = 4312,4314,4372,444  896+255 lei 

 Plata salariu 

  421 = 5121   2.104 lei 

 

Obs: Restul de plata  nu va fi afectat 
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MONOGRAFIE AVANTAJE SALARIALE 

Exemplificare interactiva pentru alte tipuri de avantaje: 

 Modelul A se preteaza pentru: 
 Auto, telefon  in interes personal 

 Active din patrim. oferite cadou sau vandute cu discount 
 produse finite 

 marfuri 

 materii prime 

 obiecte de inventar 

 Imobilizari 

 

 Modelul B se preteaza pentru: 
 Plata acces activitati recreere 

 Alte achizitii identificabile 

 

 Modelul C se preteaza pentru: 
 Diurna 

 Tichete 

 Ajutoare impozabile 

 Pensii facultative 

 Asigurare voluntara de sanatate 

 Asigurari de viata 
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