NEWSLETTER
- NR. I DIN IULIE 2011 EVIDENTA FISCALA A IMPOZITULUI PE
SALARII IN CAZUL SEDIILOR SECUNDARE
(LEGEA NR. 126/2011)

Pentru contribuabilii care au sedii secundare, platitor de obligatii fiscale este
contribuabilul, cu exceptia impozitului pe venitul din salarii, pentru care platitor de impozit

este sediul secundar obligat sa se inregistreze fiscal ca platitor de salarii si de venituri asimilate
salariilor.
Anterior acestei modificari, respectiv incepand cu luna ianuarie 2011, obligatia
declararii si platii impozitului pe veniturile din salarii aferente sediilor secundare revenea
contribuabilului, prin modificarea adusa de Ordonanta de urgenta nr. 117 din 23/12/2010
pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea
unor masuri financiar-fiscale:

“…OUG 117/2010 Art. IV. - Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007,
cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 26, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) Pentru contribuabilii care au sedii secundare, plătitor de obligaţii fiscale este contribuabilul,
inclusiv pentru impozitul pe venitul din salarii datorat de salariaţii care îşi desfăşoară
activitatea la sediile secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, ca plătitoare de salarii şi
venituri asimilate salariilor …”
Avand in vedere numeroasele interpretari cu privire la impozitul pe salarii datorat de
sediile secundare ale contribuabililor, ca urmare a modificarii Codului de Procedura Fiscala
prin Legea nr. 126/2011, apar urmatoarele precizari:

 Pentru contribuabilii care au sedii secundare, platitor de obligatii fiscale este contribuabilul,
cu exceptia impozitului pe venitul din salarii, pentru care platitor de impozit este sediul
secundar obligat sa se inregistreze fiscal ca platitor de salarii si de venituri asimilate
salariilor.

 Codul fiscal al fiecarui sediu secundar si impozitul pe salarii aferent (0 sau suma de plata)

se declara la sectiunea F.2. a formularului 112.
 Pentru plata impozitului societatea mama va intocmi cate un ordin de plata distinct pentru
fiecare sediu secundar, la codul de identificare fiscala al beneficiarului inscriindu-se codul
fiscal al sediului secundar.
 Evidenta fiscala a impozitului pe salarii datorat de sediile secundare ale contribuabililor se
conduce de organul fiscal in evidentele caruia se afla inregistrata societatea mama, pe fisa
de evidenta pe patitor deschisa pentru fiecare sediu secundar.

 Plata impozitului pe venitul din salarii datorat de sediile secundare se va face in contul unic
20.47.01.01 „Venituri ale bugetului de stat - sume incasate pentru bugetul de stat in contul
unic in curs de distribuire”, codificat cu codul unic de inregistrare al fiecarui sediu secundar,
deschis la trezoreria la care este arondat contribuabilul care le-a infiintat.

