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În contextul actualei pandemii, în foarte multe domenii de activitate s-a făcut 
migrarea de la munca de la birou la munca preponderent sau în exclusivitate de 
acasă.

Recent, tot mai multe companii, mai ales din domeniul IT, dar nu numai, și-au 
arătat interesul de a duce și mai departe munca de acasă prin implementarea 
unui program prin care angajaților li se permite să lucreze de oriunde din lume.

În acest context, implementarea unui astfel de program necesită o analiză 
exhaustivă a implicațiilor fiscale generate de faptul că activitatea angajaților se 
desfășoară din alte țări.

Astfel, următoarele aspecte trebuie analizate pentru a determina dacă are loc o 
schimbare în modul de impozitare a veniturilor angajaților respectivi:

Telemunca 
din afara 

țării

Schimbarea 
rezidenței 

fiscale
Mutarea, chiar și 
temporară, într-
un alt stat, singur 
sau împreună cu 
familia, poate 
duce la 
schimbarea 
rezidenței fiscale 
a angajatului 
respectiv, cu 
consecințe 
asupra 
impozitării 
veniturilor 
mondiale ale 
angajatului 
respectiv.

Obligația 
reținerii la 

sursă a 
impozitului 

pe venit
În funcție de nr. de 
zile de prezență 
într-un alt stat și 
de prevederile 
Convențiilor de 
evitare a dublei 
impuneri,  
angajatorul poate 
să aibă sau nu în 
continuare sarcina 
reținerii la sursă a 
impozitului pe 
venitul din salarii.

Obligații 
declarative

În anumite situații, 
angajatul are obligația 
de a notifica 
autoritățile fiscale cu 
privire la plecarea din 
țară, context în care i 
se va determina 
statutul de rezident 
fiscal.

Totodată, angajații care 
rămân rezidenți fiscali 
în România pot avea 
obligația depunerii 
Declarației unice.

Legislația 
aplicabilă în 

domeniul 
securității 

sociale
Statul în care se vor 
plăti contribuții 
sociale pentru salariul 
angajaților (în 
România sau în locul 
din care aceștia 
muncesc), se 
determină în funcție 
de regulamentele 
europene, acordurile 
bilaterale încheiate în 
România sau, în lipsa 
acestora, de legislația 
națională a statelor 
implicate. 

Alte 
obligații

Munca din afara 
țării implică și 
analiza unor 
aspecte precum 
obligații de 
raportare din 
perspectiva 
legislației DAC6, 
riscul pentru 
angajator de a 
crea un sediu 
permanent într-
un alt stat, 
aspecte de 
muncă și 
imigrări.

I. Aspecte generale
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II. Implicații din perspectiva 

impozitului pe salarii
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Stabilirea rezidenței fiscale 

II. Implicații din perspectiva impozitului pe salarii

Criteriul 
domiciliului 

Criteriul centrului 
intereselor vitale

Criteriul celor 183 
de zile de prezență 

în România.

Locul în care angajatul este rezident fiscal, determină care stat are 
dreptul de a impozita veniturile mondiale ale persoanei respective și 
statul de la care angajatul poate obține credit fiscal pentru 
eliminarea dublei impuneri asupra venitului său.
Persoanele fizice care rămân rezidente române, chiar dacă 
muncesc dintr-un alt stat, sunt obligate la plata impozitului pe venit 
în România pe veniturile mondiale din orice sursă.

Rezidența 
fiscală 

rămâne în 
România

Criterii de stabilire a rezidenței fiscale în baza legislației naționale

Rezidența fiscală se termină conform legislației naționale (Codul fiscal) în 

baza următoarelor criterii:
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Stabilirea rezidenței fiscale 

Angajatul lucrează dintr-un stat 
fără CEDI

Nu există 
CEDI

❖ Trebuie avute în vedere criteriile de rezidență din legislația națională.

❖ Dacă face dovada schimbării rezidenței fiscale într-un alt stat, angajatul 
rămâne rezident fiscal în România pentru încă 3 ani de la schimbarea 
rezidenței fiscale.

Angajatul lucrează dintr-un stat 
cu CEDI

Există 
CEDI

❖ Trebuie avute în vedere criteriile de rezidență din legislația națională, 
coroborate cu prevederile CEDI.

❖ Dacă face dovada schimbării rezidenței fiscale într-un alt stat, angajatul 
rămâne rezident fiscal în România până la schimbarea rezidenței fiscale.

Stabilirea rezidenței fiscale trebuie să aibă în vedere și convențiile 

de evitarea a dublei impuneri (CEDI) încheiate cu statul din care 

angajatul alege să muncească.

Obligații privind stabilirea rezidenței fiscale
Dacă angajatul lucrează dintr-un alt stat mai mult de 183 de
zile are obligația depunerii Chestionarului pentru stabilirea
rezidenței fiscale a persoanei fizice. Obligație aplicabilă și în
caz de prelungire a șederii cu depășirea celor 183 de zile.

Dovada schimbării rezidenței fiscale
Este reprezentată de certificatul de rezidență fiscală sau orice
alt document eliberat de către alte autorități decât cele
fiscale, dar care au atribuții în domeniul certificării rezidenței
conform legislației interne a acelui stat.

II. Implicații din perspectiva impozitului pe salarii
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B.

C.

D. Declarația unică privind impozitul pe
venit și contribuții sociale datorate
de persoanele fizice
În anumite cazuri, persoanele care
rămân rezidenți fiscali în România, vor
depune Declarația unică. Pe baza ei se
face regularizarea impozitului plătit în
străinătate cu cel datorat în România.

Stabilirea obligației de reținere la sursă
Pentru a stabili dacă angajatorul are în continuare obligația reținerii la sursă a 

impozitului pe salarii, trebuie parcurse următoarele întrebări:

Există CEDI?

Angajatul stă mai puțin de 183 de zile în celălalt stat?

Angajatul își prelungește perioada de ședere în 
celălalt stat?

Angajatorul reține la 
sursă impozitul

Angajatorul nu mai 
face nicio reținere la 
sursă a impozitului

Calculul celor 
183 de zile

VS.

Codul 
fiscal

CEDI

II. Implicații din perspectiva impozitului pe salarii

❖ Pe parcursul oricărui 

interval de 12 luni 

consecutive care se 

încheie în anul 

calendaristic vizat.

❖ În cursul anului fiscal 

vizat;

❖ În orice perioadă de 12 

luni începând/sfârșind

în anul fiscal vizat;

❖ În orice perioadă de 12 

luni, considerată;

❖ Alte variante.

Vs.
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III. Implicații din perspectiva 

contribuțiilor sociale
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Stabilește legislația aplicabilă în domeniul 
securității sociale.

Aplicabil în cazul angajaților care-și desfășoară 
activitatea din state membre ale SEE și Elveția.

Regulamentul 
nr. 883/2004

Regulamentul de stabilire a procedurii de punere 
în aplicare a Regulamentului nr. 883/2004 privind 
coordonarea sistemelor de securitate socială.

Regulamentul 
nr. 987/2009

Se datorează contribuții sociale în România în cazul cetățenilor români 

pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor, pe perioada în care au, 

domiciliul ori reședința în România, cu respectarea legislației europene 

aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind 

sistemele de securitate socială la care România este parte.

III. Implicații din perspectiva contribuțiilor sociale

Între UE și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei
de Nord a fost încheiat un Protocol privind
coordonarea sistemelor de securitate socială.

Brexit

În prezent, România are încheiate acorduri privind
sistemele de securitate socială cu următoarele
state:

Albania, Algeria, Macedonia, Republica Coreea, 
Federația Rusă, Quebec, Israel, Libia, Canada, 
Republica Moldova, Republica Serbia, Turcia.

Acorduri
bilaterale
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DA

DA

În ceea ce privește stabilirea legislației aplicabile în 
domeniul securității sociale, persoanele cărora li se aplică 
Regulamentul (CE) nr. 883/2004 sunt supuse legislației 
unui singur stat membru.

O persoană care desfășoară o activitate salarială într-un 
stat membru, trebuie să se supună legislației din statul 
membru în care se desfășoară activitatea.

În cazul în care angajatul desfășoară activitatea dependentă 
în două sau mai multe state membre (pluriactivitate), 
contribuțiile sociale pot fi plătite:
i. în statul membru de reședință în cazul în care desfășoară 
în statul respectiv o parte substanțială a activității;

ii. în statul în care este situat sediul sau locul de desfășurare 
a activității angajatorului, în cazul în care angajatul nu 
desfășoară o parte substanțială în statul de reședință.

Regulă 
generală

Stabilirea legislației aplicabile - Regulamentele UE 

Regulă 
generală

Regulă 
specială

III. Implicații din perspectiva contribuțiilor sociale

Determinarea legislației aplicabile în domeniul securității sociale atunci când se 

aplică prevederile legislației europene (Regulamentele UE) trebuie să aibă în vedere 

care din regulile de mai jos este aplicabilă în cazul angajaților care lucrează în regim 

de telemuncă din alte state, de la caz la caz.
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B.

C.

D.

Obținerea certificatului A1
Angajații vor putea în anumite cazuri să depună o
cerere la Casa Națională de Pensii pentru obținerea
certificatului A1 care va atesta că li se aplică în
continuare legislația în domeniul securității sociale din
România.

Se aplică Regulamentele UE (aplicabil SEE și 
Elveția)?

Ce regulă de stabilire a legislației aplicabile este 
incidentă?

Nu se aplică Regulamentul UE, dar se aplică un 
Acord bilateral în domeniul securității sociale?

Se datorează 
contribuții sociale în 

România

Se datorează 
contribuții sociale în 

celălalt stat

Stabilirea legislației aplicabile în domeniul securității sociale 
Pentru a stabili în ce stat se vor plăti contribuții sociale trebuie parcurse următoarele 

întrebări:

Se datorează 
contribuții și în 
statul străin?

III. Implicații din perspectiva contribuțiilor sociale
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IV. Alte obligații
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În ceea ce privește

desfășurarea activității

dependente în regim de

telemuncă din alte state,

trebuie analizat dacă se

îndeplinesc criteriile de

raportare DAC6, respectiv:

✓ Dacă aranjamentul

prezintă cel puțin unul

din semnele distinctive

menționate de legislație;

✓ Pentru anumite semne

distinctive se trece și

testul beneficiului

principal.

Aspecte precum aplicarea

unor regimuri fiscale

preferențiale sau scutiri de

impozite în statele din care

angajații își desfășoară

activitatea, obținerea

creditului fiscal în mai multe

state pentru impozitele

plătite, etc. trebuie avute în

vedere.

IV. Alte obligații

Este recomandabilă

verificarea legislației statelor

în care angajații își vor

desfășura activitatea din

perspectiva riscului de a

crea un sediu permanent

pentru angajator în statul

respectiv.

CEDI definesc în general

sediul permanent ca fiind un

loc fix de afaceri prin care

întreprinderea îşi desfăşoară,

în întregime sau în parte,

activitatea sa.

Un sediu permanent există

și atunci când o persoană

acționează într-un stat în

numele unei societăți al unui

alt stat și această persoană

are şi exercită, în mod

obișnuit, în primul stat

menționat, împuternicirea

de a încheia contracte în

numele întreprinderii, cu

anumite excepții.

Legislația națională a

statului unde se desfășoară

efectiv activitatea trebuie

analizată și din perspectiva

caracterului mai favorabil al

legislației statului pe

teritoriul căruia se

efectuează efectiv

contractul de muncă, de la

caz la caz.

Obligațiile în domeniul SSM

aplicabile regimului de

telemuncă trebuie

respectate.

Aspecte privind procesul de

imigrare în celelalte state.

Obligația de 
raportare DAC6

Riscul de a crea un 
sediu permanent

Obligații privind 
legislația muncii
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Care sunt recomandările noastre dacă angajații aleg să 
își desfășoare activitatea în regim de telemuncă din 
afara țării.

V. Recomandările noastre
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Recomandăm verificarea următoarelor aspecte:

▪ Dacă există CEDI între România și statul din care angajatul 
dorește să-și desfășoare activitatea dependentă.

▪ Dacă perioada de ședere în statul respectiv depășește sau nu 
perioada prevăzută în CEDI.

▪ Dacă angajatul își schimbă rezidența fiscală în statul din care 
își desfășoară activitatea.

▪ Dacă angajatorul are în continuare obligația de reținere a 
impozitului pe salarii.

▪ Dacă angajatul are obligația depunerii Chestionarului pentru 
stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice și a Declarației 
unice privind impozitul  pe veniturile din salarii și 
contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.

Impozit pe 
veniturile din 

salarii și 
asimilate 
acestora

Recomandăm verificarea următoarelor aspecte:

▪ Dacă se aplică Regulamentele (CE) nr. 883/2004 și 987/2009.

▪ Ce regulă se aplică în baza Regulamentelor (CE) – este un caz 
de pluriactivitate?

▪ Dacă se desfășoară o parte substanțială a activității în statul 
de reședință.

▪ Dacă se aplică un Acord bilateral în domeniul securității 
sociale și ce prevede acest acord.

▪ Dacă se poate obține certificatul A1 înainte de plecarea din 
România.

▪ Dacă se datorează contribuții sociale și în statul din care se 
desfășoară telemunca.

Contribuții 
sociale

Recomandăm verificarea următoarelor aspecte:

▪ Dacă desfășurarea activității angajaților din alt stat vizează 
obținerea de avantaje fiscale și dacă aranjamentul devine 
raportabil în baza legislației DAC6.

▪ Dacă în baza legislației din statul de desfășurare a muncii, 
există riscul pentru angajator de a crea un sediu permanent 
în acel stat.

▪ Dacă se aplică prevederile privind legislația mai favorabilă în 
domeniul muncii.

▪ Obligațiile SSM pentru regimul de telemuncă.

▪ Aspectele de imigrări din celălalt stat.

Alte obligații

V. Recomandările noastre
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