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Pe scurt
În data de 19 septembrie 2014 a fost publicată Legea nr. 123 pentru modificarea legii 571/2003
privind Codul fiscal prin care se reduc cu 5 puncte procentuale cotele de contribuţii ale angajatorilor la
sistemul public de pensii.

În detaliu
Potrivit legii 123/2014, noile
cote reduse de contribuţii
sociale obligatorii datorate de
angajatori sunt următoarele:
1) pentru condiţii normale de
muncă: 15,8% (reducere de la
20,8%);
2) pentru condiţii deosebite de
muncă: 20,8% (reducere de la
25,8%);

3) pentru condiţii speciale de
muncă: 25,8% (reducere de la
30,8%).
Legea 123/2014 intra in
vigoare în data de 22
septembrie 2014, iar cotele
reduse sunt aplicabile
începând cu veniturile aferente
lunii octombrie 2014.

De reţinut
Cotele reduse afectează doar
contribuţiile sociale obligatorii
datorate de angajatori,
neavând impact asupra
contribuţiilor individuale
datorate de angajaţi.

[Sursa: Monitorul Oficial nr. 687 din
data de 19 septembrie 2014]
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Să discutăm
Pentru o discuţie mai detaliată despre impactul pe care aceste prevederi îl pot avea în cazul
dumneavoastră specific, puteţi contacta următoarele persoane:

Mihaela Mitroi, Partener
mihaela.mitroi@ro.pwc.com

Ionuţ Simion, Partener
ionut.simion@ro.pwc.com

Daniel Anghel, Partener
daniel.anghel@ro.pwc.com

Diana Coroabă, Partener
diana.coroaba@ro.pwc.com

PwC România
Lakeview Building
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