INFORMARE
privind regimul fiscal
aplicabil platilor efectuate in baza Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii
administrare privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si Normei
A.S.F. Nr. 27/2017 privind utilizarea activului personal net al participantului la un
fond de pensii administrat privat, respectiv platilor efectuate in baza Legii nr.
204/2006 privind pensiile facultative, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare si Normei A.S.F. Nr. 28/2017 privind utilizarea activului personal net al
participantului la un fond de pensii facultative, potrivit prevederilor Legii nr.
227/2015 privind Codul Fiscal din 06.01.2016, in vigoare la data prezentei:
TITLUL IV
Impozitul pe venit
CAPITOLUL VI
Venituri din pensii
Art. 99. - Definirea veniturilor din pensii
(1) Veniturile din pensii reprezintă sume primite ca pensii de la fondurile înființate din contribuțiile
sociale obligatorii făcute către un sistem de asigurări sociale, inclusiv cele din fonduri de pensii
facultative și cele finanțate de la bugetul de stat, diferențe de venituri din pensii, precum și sume
reprezentând actualizarea acestora cu indicele de inflație.
(2) Drepturile primite în conformitate cu prevederile Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii
administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 204/2006
privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare, reprezintă venituri din pensii.
Art. 100. - Stabilirea venitului impozabil lunar din pensii
(1) Venitul impozabil lunar din pensii se stabilește prin deducerea din venitul din pensie a sumei
neimpozabile lunare de 2.000 lei.
(2) La stabilirea venitului impozabil lunar aferent sumelor primite ca plată unică potrivit Legii nr.
411/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Legii nr. 204/2006, cu
modificările și completările ulterioare, fiecare fond de pensii acordă un singur plafon de venit
neimpozabil stabilit potrivit prevederilor alin. (1).
Art. 101. - Reținerea impozitului din venitul din pensii
(1) Orice plătitor de venituri din pensii are obligația de a calcula lunar impozitul aferent acestui
venit, de a-l reține și de a-l plăti la bugetul de stat, potrivit prevederilor prezentului articol.
(2) Impozitul se calculează prin aplicarea cotei de impunere de 10% asupra venitului impozabil
lunar din pensii.
(3) Impozitul calculat se reține la data efectuării plății pensiei și se plătește la bugetul de stat
până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se face plata pensiei.
(4) Impozitul reținut este impozit final al contribuabilului pentru veniturile din pensii.
(5) În cazul unei pensii care nu este plătită lunar, impozitul ce trebuie reținut se stabilește prin
împărțirea pensiei plătite la fiecare din lunile cărora le este aferentă pensia.
(6) Drepturile de pensie restante se defalcă pe lunile la care se referă, în vederea calculării
impozitului datorat, reținerii și plății acestuia.
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(7) Veniturile din pensiile de urmaș vor fi individualizate în funcție de numărul acestora, iar
impozitarea se va face în raport cu drepturile cuvenite fiecărui urmaș.
(8) În cazul veniturilor din pensii și/sau al diferențelor de venituri din pensii stabilite pentru
perioade anterioare, conform legii, impozitul se calculează asupra venitului impozabil lunar și
se reține la data efectuării plății, în conformitate cu reglementările legale în vigoare la data
plății, și se plătește până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-au plătit.
(9) În cazul veniturilor din pensii și/sau al diferențelor de venituri din pensii, sumelor reprezentând
actualizarea acestora cu indicele de inflație, stabilite în baza hotărârilor judecătorești rămase
definitive și irevocabile/hotărârilor judecătorești definitive și executorii, impozitul se calculează
separat față de impozitul aferent drepturilor lunii curente, prin aplicarea cotei de 10% asupra
venitului impozabil, impozitul reținut fiind impozit final. Venitul impozabil din pensii se
stabilește prin deducerea din suma totală a contribuției individuale de asigurări sociale de
sănătate, datorată, după caz, potrivit legii în vigoare în perioada căreia îi sunt aferente și a
sumei neimpozabile lunare, stabilită potrivit legislației în vigoare la data plății. Impozitul se
reține la data efectuării plății, în conformitate cu reglementările legale în vigoare la data plății
veniturilor respective. Impozitul astfel reținut se plătește până la data de 25 inclusiv a lunii
următoare celei în care s-au plătit veniturile.
(10) Impozitul pe veniturile din pensii se reține și se plătește la bugetul de stat.
(11) Plătitorul de venituri din pensii este obligat să determine valoarea totală a impozitului
anual pe veniturile din pensii, pentru fiecare contribuabil.
 Pus in aplicare prin Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal din
06.01.2016:
TITLUL IV Impozitul pe venit – CAPITOLUL VI Venituri din pensii – Sectiunea 1 Retinerea impozitului pe venitul
din pensii – 26.
(1) In sensul art. 101 din Codul fiscal drepturile primite in conformitate cu prevederile Legii nr. 411/2004 privind
fondurile de pensii administrate privat, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr.
204/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, reprezinta venituri din pensii.
(2) La stabilirea venitului impozabil lunar pentru sumele primite ca plata unica potrivit Legii nr. 411/2004
republicata cu modificarile si completarile ulterioare, si Legii nr. 204/2006 cu modificarile si completarile
ulterioare, se va acorda un singur plafon de venit neimpozabil stabilit potrivit art. 100 din Codul Fiscal, de la
fiecare fond de pensii.
(3) La stabilirea venitului impozabil lunar pentru sumele primite ca plati esalonate, in rate, in conformitate cu
prevederile Legii nr. 411/2004, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr.
204/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, plafonul de venit neimpozabil stabilit potrivit art. 100 din
Codul Fiscal se acorda pentru fiecare rata lunara de la fiecare fond de pensii.
(4) Diferentele de venituri din pensii, prevazute la art. 101 alin. (8) din Codul Fiscal, primite de la acelasi platitor
si stabilite pentru perioadele anterioare se impoziteaza separat fata de drepturile de pensie ale lunii
curente, prin aplicarea cotei de impozit asupra venitului impozabil lunar din pensii. Venitul lunar impozabil
din pensii se stabileste prin deducerea din suma totala, reprezentand diferentele de venituri din pensii, a
contributiei individuale de asigurari sociale de sanatate, datorata potrivit legii, si a plafonului neimpozabil
lunar, stabilit potrivit art. 100 din Codul Fiscal.
(5) Impozitul pe veniturile din pensii se calculeaza, se retine lunar de catre administratorii fondurilor de pensii si
se plateste de catre unitatile platitoare alea acestor venituri pana la data de 25 a lunii urmatoare celei
pentru care se face plata pensiilor, la organul fiscal in a carui raza isi au sediul platitorii de venituri.
(6) Administratorii fondurilor de pensii vor emite norme interne specifice privind aplicarea prevederilor alin. (5).
Prezenta Informare a fost publicata astazi, 01.04.2018, pe site-ul Generali S.A.F.P.P. S.A. potrivit prevederilor Art. 24 din
Norma A.S.F. Nr. 27/2017 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat
privat, respectiv Art. 24 din Norma A.S.F. Nr. 28/2017 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond
de pensii facultative.
Prezenta contine dispozitiile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal din 06.01.2016 - TITLUL IV - Impozitul pe venit,
CAPITOLUL VI - Venituri din pensii, dispozitii in vigoare la data prezentei si are scop informativ pentru participantii la
Fondul de Pensii Administrat Privat Aripi si Fondul de Pensii Facultative Stabil si pentru beneficiarii acestora.
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