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Abstract

In the present article we are discussing the possibilities available for the employers in the coronavirus 
pandemic circumstances when their activity is restricted and they cannot (entirely) bear the employees 
related costs anymore. There are other possibilities that were not included in the article, such as pay cuts 
for a certain period of time, as a result of an agreement between the employee and the employer. The 
article is useful for all employers, regardless if they are a legal or a natural person who operates through 
one of the forms stated by law.
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În contextul actual, în care majoritatea angajatorilor sunt afectaţi negativ de pandemia de SARS-CoV-2, 
se pune serios problema lipsei de fonduri disponibile pentru a suporta costurile salariale. Impactul este şi mai 
mare pentru societăţile îndatorate, care nu au suficiente lichidităţi să reziste fără încasări cel puţin până la ridi-
carea restricţiilor impuse, care afectează grav economia.

O parte dintre afacerile existente încearcă să găsească soluţii pentru a rezista până la ieşirea din situaţia 
de criză, în timp ce o altă parte analizează deja ieşirea de pe piaţă, ceea ce va duce, inevitabil, la încetarea con-
tractelor de muncă şi trimiterea salariaţilor în şomaj.

Pentru angajatorii care caută modalităţi de a reduce costurile salariale pe perioada în care cererea şi 
pro ducţia stagnează, prezentăm în continuare câteva variante disponibile care iau în considerare facilităţile 
fis cale introduse prin legislaţie, analizate în ceea ce priveşte costurile implicate, riscurile la care se expun anga-
jatorii, precum şi neclarităţile legislative existente la acest moment.

Ü Suspendarea contractului de muncă (şomaj tehnic)

Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa angajatorului în cazul întreruperii sau 
re ducerii temporare a activităţii, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, 
struc turale sau similare, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare. Pe durata reducerii şi/sau a întreruperii temporare, salariaţii se vor 
afla la dispoziţia angajatorului, acesta având oricând posibilitatea să dispună reînceperea activităţii.
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Angajatorul nu este obligat să suspende toate contractele individuale de muncă existente la nivelul so-
cietăţii, ci poate suspenda un număr limitat de contracte individuale de muncă, în funcţie de specificul activităţii. 
De asemenea, contractele de muncă se pot suspenda prin rotaţie, dacă angajatorul are nevoie de salariaţi, dar 
nu de toţi, astfel încât aceştia să fie trataţi în mod egal.

În ceea ce priveşte salariile datorate în astfel de circumstanţe, pe durata reducerii şi/sau a întreruperii 
tem porare a activităţii, salariaţii implicaţi în activitatea redusă sau întreruptă, care nu mai desfăşoară activitate, 
beneficiază de o indemnizaţie, plătită din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mică de 75% din salariul de bază 
co respunzător locului de muncă ocupat, cu excepţia situaţiilor în care s-a redus programul de lucru de la cinci 
la patru zile pe săptămână. Din prevederile actuale ale Codului muncii reiese că an gajatorul poate, fără să fie 
obli gat, să acorde o indemnizaţie pe durata şomajului tehnic, mai mare de 75% din salariul de bază, conform 
în ţelegerii cu salariatul sau conform prevederilor contractului colectiv de muncă.

În situaţia prezentă, angajatorul se poate afla într-unul dintre următoarele cazuri:
1. Nu se încadrează în condiţiile impuse de legislaţie pentru a beneficia de facilităţile fiscale valabile în 

con textul pandemiei sau nu optează pentru a beneficia de acele facilităţi.
2. Se încadrează în condiţiile impuse de legislaţie pentru a beneficia de facilităţile fiscale valabile în con-

textul pandemiei şi optează pentru ele.

1. Angajatorul nu se încadrează în condiţiile impuse de legislaţie pentru a beneficia de facilităţile fiscale 
valabile în contextul pandemiei sau nu optează pentru a beneficia de acele facilităţi.

În această situaţie, costurile salariale din perioada şomajului tehnic (indemnizaţii care nu pot fi mai mici 
de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat) sunt suportate integral de angajator. Impo-
zitele datorate de salariat sunt:

l contribuţia de asigurări sociale, în cotă de 25%;
l contribuţia de asigurări sociale de sănătate, în cotă de 10%;
l impozitul pe veniturile de natură salarială, în cotă de 10%.
Angajatorul datorează contribuţia asiguratorie pentru muncă pentru sumele calculate.

2. Angajatorul se încadrează în condiţiile impuse de legislaţie pentru a beneficia de facilităţile fiscale 
va labile în contextul pandemiei şi optează pentru ele.

Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte 
nor mative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epi de-
miologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările ulterioare, 
în timpul stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020, pentru perioada suspendării temporare a con-
tractului individual de muncă, din iniţiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii, ca 
ur mare a efectelor produse de co ro navirusul SARS-CoV-2, indemnizaţiile de care beneficiază salariaţii se stabilesc 
la 75% din salariul de bază co respunzător locului de muncă ocupat şi se suportă din bugetul asigurărilor pentru 
şomaj, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigu rărilor sociale 
de stat pe anul 2020 nr. 6/2020 (5.429 lei/lună).

Concret, unui câştig mediu de 5.429 lei pe lună îi corespunde un câştig orar, calculat pentru o normă în-
trea gă de 167,333 ore, de 32,444 lei şi un câştig zilnic pentru o normă întreagă de 259,554 lei. Ca atare, din 
punc tul nostru de vedere, suma maximă care poate fi cerută spre rambursare este de doar 75%, adică de 
194,666 lei pe zi lucrătoare sau 24.333 lei pe oră.
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Nu vedem niciun motiv pentru care un angajator căruia nu i se aplică prevederile OUG nr. 30/2020 s-ar 
abate de la dispoziţiile Codului muncii şi ar plăti, potrivit acestei ordonanţe de urgenţă, o indemnizaţie pentru 
şomaj tehnic de maximum 75% din câştigul salarial mediu brut, în loc de 75% din salariul de bază corespunzător 
locului de muncă ocupat.

Totuşi, la acest moment, legislaţia este neclară în ceea ce priveşte obligaţia angajatorilor care solicită 
ram bursarea indemnizaţiilor pentru şomaj tehnic de a plăti angajaţilor 75% din salariul de bază în cazul în care 
acesta este mai mare decât câştigul salarial mediu brut. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 privind 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pro tecţiei sociale în contextul situaţiei 
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri supli-
mentare de protecţie socială, cu modificările şi completările ulterioare, pre vede că, în situaţia în care bugetul 
an gajatorului destinat plăţii cheltuielilor de personal permite, indemnizaţia pentru şomaj tehnic poate fi supli-
mentată de acesta cu sume reprezentând diferenţa de până la minimum 75% din salariul de bază corespunzător 
locului de muncă ocupat, în conformitate cu dispoziţiile art. 53 alin. (1) din Codul muncii. Din textul legislativ 
re zultă că, în cazul angajatorilor care solicită rambursarea indemnizaţiilor pentru şo maj tehnic de către bugetul 
asigurărilor pentru şomaj, nu există obligaţia să li se plătească angajaţilor diferenţa dintre 75% din câştigul sala-
rial mediu brut şi 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, ci că ea ar putea fi suplimentată 
dacă bugetul destinat plăţii cheltuielilor de personal permite acest lucru.

Trei aspecte sunt relevante în acest context, şi anume:
ü Angajatorii privaţi nu au obligaţia de a întocmi bugete de venituri şi cheltuieli, aşa cum au, spre exemplu, 

societăţile cu capital de stat sau instituţiile publice, iar în cazul angajatorilor mici şi mijlocii, probabilitatea să 
nu existe un astfel de buget formalizat este mare.

ü În al doilea rând, pentru angajatorii care au un astfel de buget, dacă acesta nu a fost rectificat de la 
în  ceputul anului, cheltuielile de personal au fost estimate cel mai probabil fără a putea prevedea situaţia actuală, 
ceea ce înseamnă că erau aliniate unor vânzări normale sau chiar în creştere anticipate.

ü În al treilea rând, nu este menţionat în legislaţie bugetul de referinţă care trebuie analizat în sensul 
de a vedea dacă permite sau nu suportarea acestor costuri. Mulţi angajatori mari, care îşi monitorizează bugetele 
întocmite, le-au rectificat deja pe cele pregătite iniţial pentru anul 2020, tocmai pentru a le putea face relevante 
în contextul crizei actuale, care a schimbat fundamental, în cele mai multe cazuri, previziunile. Ca atare, această 
prevedere creşte riscurile de litigii între angajaţi şi angajatorii care înţeleg să acorde salariaţilor 75% din salariul 
de bază corespunzător locului de muncă ocupat, care se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, dar nu 
mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut.

Ca să poată beneficia de rambursarea indemnizaţiilor nete, angajatorii trebuie să dea o declaraţie pe 
pro pria răspundere că şi-au redus sau întrerupt temporar activitatea, total sau parţial, ca urmare a efectelor 
pan demiei.

Cazuri posibile:
ü Dacă un angajat cu un contract de muncă suspendat are încheiate mai multe contracte individuale de 

muncă, din care cel puţin un contract cu normă întreagă este activ, pen tru acest salariat angajatorul nu benefi-
ciază de recuperarea indemnizaţiei pentru şomaj tehnic.

ü În situaţia în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă şi toate sunt 
sus pendate, OUG nr. 30/2020 prevede că doar unul dintre an gajatorii care i-au suspendat contractul de muncă 
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în baza art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii poate solicita recuperarea indemnizaţiei pentru şomaj tehnic, şi 
anume angajatorul cu care are încheiat contractul individual de muncă cu drepturile salariale cele mai avan tajoase.

Atragem atenţia asupra riscurilor la care se expune angajatorul. Din punctul nostru de vedere, deşi legis-
laţia nu prevede o astfel de obligaţie, considerăm că angajatorul ar trebui să ceară de la angajat o declaraţie 
pe propria răspundere potrivit căreia acesta nu mai are niciun contract de muncă cu normă întreagă activ (ne-
sus pendat în baza art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii) şi nu mai există un alt angajator care să fi cerut ram-
bur sarea indemnizaţiei pentru el.

Legislaţia este neclară la acest moment, deoarece nu precizează cum ar trebui să se asigure angajatorii 
că angajaţii lor nu mai au alte contracte de muncă active sau că un alt angajator nu cere, la rândul lui, rambursarea 
indemnizaţiei pentru şomaj tehnic de la bugetul asigurărilor pentru şomaj. De asemenea, nu este clar cum vor 
decide doi angajatori care au suspendat contractele aceluiaşi angajat care dintre ei îi ofereau acestuia din urmă 
drepturile salariale cele mai avantajoase (Se face analiza pe contract, pe plata orară, cu tot cu alte avantaje 
sau doar raportat la salariul de bază?), ca să poată beneficia de rambursarea indemnizaţiei în condiţiile OUG 
nr. 30/2020.

Precizare. Calitatea de pensionar a angajatului care a avut un contract de muncă pe care angajatorul l-a 
suspendat în baza art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii nu îl împiedică pe acesta din urmă să ceară recupe-
rarea indemnizaţiei pentru şomaj tehnic de la bugetul asigurărilor pentru şomaj dacă celelalte condiţii sunt 
îndeplinite.

Precizare. Perioada pentru care contractele individuale de muncă ale salariaţilor sunt suspendate şi an-
ga jatorii acestora nu datorează contribuţia asiguratorie pentru muncă constituie stagiu de cotizare fără plata 
con tribuţiei în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale 
de sănătate.

n Modul de calcul al indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate pentru salariaţii
 care au fost în şomaj tehnic şi au beneficiat de OUG nr. 30/2020

Pentru stabilirea şi calculul indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate se utilizează salariul de bază 
minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare în perioada în care contractele de muncă au fost suspendate. 
În situaţia în care stagiul de cotizare este corespunzător unei fracţiuni de lună, se utilizează salariul de bază 
minim brut pe ţară garantat în plată corespunzător fracţiunii de lună.

Deşi această modificare a OUG nr. 30/2020 adusă de OUG nr. 32/2020 avantajează angajatul păstrându-i 
calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concediile şi indemnizaţiile de asigurări 
sociale de sănătate, angajaţii cu salarii mai mari decât salariul minim sunt defavorizaţi în ceea ce priveşte even-
tuala indemnizaţie pentru concediu medical, care se va calcula luând în considerare salariul de bază minim, şi 
nu indemnizaţia pentru şomaj tehnic. În perioada în care salariatul este în şomaj tehnic, acesta poate beneficia 
de con cedii medicale, acordate conform legislaţiei în vigoare.

n Impozitarea indemnizaţiei pentru şomaj tehnic acordată conform OUG nr. 30/2020

Indemnizaţia pentru şomaj tehnic este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor sociale obligatorii. Impozitul 
pe salariu se calculează corespunzător veniturilor obţinute în afara funcţiei de bază, cu alte cuvinte, angajatul 
va suporta atât contribuţiile sociale, cât şi impozitul pe salariu, fără a avea însă dreptul la vreo deducere. Angaja-
torul calculează, declară şi plăteşte contribuţiile şi impozitul.
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Important! Termenul de declarare şi plată a obligaţiilor fiscale este data de 25 a lunii următoare celei în 
care se face plata din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

Precizare. Pentru această indemnizaţie, angajatorul nu datorează contribuţia asiguratorie pentru muncă, 
aşa cum am precizat anterior.

Atragem atenţia că, dacă într-o lună angajatorul plăteşte şi salarii cuvenite pentru perioada în care con-
trac tul de muncă nu era suspendat sau indemnizaţii pentru şomaj tehnic care nu sunt suportate de la bugetul 
asigurărilor pentru şomaj ori diferenţa dintre indemnizaţiile pentru şomaj tehnic suportate de la bugetul asi-
gurărilor pentru şomaj şi 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat de angajat, pentru 
astf el de sume se aplică toate regulile standard stabilite de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările 
şi completările ulterioare. Cu alte cuvinte, se va datora contribuţia asiguratorie pentru muncă de către angajator, 
se vor putea acorda deduceri corespunzător acestor sume dacă angajatul are declarată funcţia de bază la anga-
jator şi se vor declara şi plăti contribuţiile sociale şi impozitul pe salariu corespunzător lunii pentru care i se 
da to rează salariatului veniturile menţionate.

Dificultăţi de interpretare vor apărea atunci când anumiţi angajaţi vor beneficia într-o lună atât de salariu, 
cât şi de indemnizaţia pentru şomaj tehnic, care este suportată de la bugetul asigurărilor pentru şomaj. Pentru 
o parte din sumele cuvenite, salariatul poate beneficia de deducerile stabilite de Codul fiscal. Pentru sumele 
su portate de stat nu se va putea beneficia însă de astfel de deduceri.

n Facilităţi fiscale

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale aduce clarificări 
în ceea ce priveşte acordarea facilităţilor fiscale pentru indemnizaţia pentru şomaj tehnic suportată din bugetul 
asigurărilor pentru şomaj, menţionându-se explicit că pentru aceste indemnizaţii nu se acordă facilităţi fiscale. 
Totuşi, art. II din acest act normativ prevede că exceptarea de la aplicarea facilităţilor se aplică doar începând 
cu luna aprilie, ceea ce lasă sub semnul întrebării indemnizaţiile primite pentru luna martie.

O interpretare posibilă ar fi că în luna martie toate facilităţile existente ar fi aplicabile indemnizaţiilor 
pen tru şomaj tehnic suportate din bugetul asigurărilor pentru şomaj. Totuşi, opinia noastră este că pentru 
even tualele facilităţi legate de scutirea de la plata impozitului pe salariu şi a contribuţiilor sociale ar trebui ana-
lizată de la caz la caz îndeplinirea condiţiilor din Codul fiscal şi a legislaţiei secundare.

Astfel, pentru veniturile obţinute de persoanele cu handicap grav sau accentuat considerăm că se poate 
aplica în luna martie scutirea de la plata impozitului pe salariu.

Fără a intra în detalii, în cazul persoanelor fizice care obţin venituri din salarii şi asimilate salariilor ca ur-
mare a desfăşurării activităţii:

l de creare de programe pentru calculator;
l de cercetare-dezvoltare şi inovare; sau
l pe bază de contract individual de muncă încheiat pe o perioadă de 12 luni cu persoane juridice române 

care desfăşoară activităţi sezoniere, considerăm că cel mai prudent ar fi ca nici în luna martie să nu se aplice 
aceste scutiri, legislaţia secundară impunând condiţii care, cel mai probabil, nu sunt îndeplinite pe perioada 
şomajului tehnic.

În cazul facilităţilor din construcţii, nu am găsit niciun impediment (în lipsa unei clarificări contrare din 
partea Ministerului Finanţelor Publice) pentru care în luna martie 2020 să nu se aplice scutirile pentru indemni-
zaţia pentru şomaj tehnic primită.
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n Cum se recuperează indemnizaţiile plătite pentru şomajul tehnic?

Recuperarea indemnizaţiilor nete plătite salariaţilor pentru şomaj tehnic se face în baza unei cereri depuse 
pe platforma aici.gov.ro, unde se pot încărca şi documentele cerute de legislaţie. Aceasta este însoţită de decla-
ra ţia pe proprie răspundere şi trebuie semnată de reprezentantul angajatorului. Practic, cererea, însoţită de do -
cumente, se depune în luna curentă pentru plata indemnizaţiei din luna anterioară. Plata din bugetul asigu rărilor 
pentru şomaj a indemnizaţiilor cuvenite salariaţilor se face în cel mult 15 zile de la depunerea documen telor. 
Ul terior, angajatorul are ca termen trei zile lucrătoare să vireze sumele către angajaţii săi.

Atenţie! Indemnizaţiile pentru şomaj tehnic se vor deconta, cu condiţia depunerii documentelor cerute 
de legislaţie, dar ulterior organele fiscale vor veni în control. Cu cât legislaţia este mai neclară, cu atât riscurile 
fiscale pentru contribuabili sunt mai mari.

Atenţie! Potrivit prevederilor Codului muncii, primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta 
are contractul individual de muncă suspendat reprezintă muncă nedeclarată. Aceasta este o contravenţie şi se 
sancţionează cu amendă. Ca atare, angajatorii care şi-au trimis salariaţii în şomaj tehnic, dar îi cheamă la lucru 
pe perioada în care contractele de muncă sunt suspendate riscă amenzi contravenţionale de la 20.000 lei pentru 
fiecare persoană astfel identificată, fără a se depăşi valoarea cumulată de 200.000 lei.

Ü Reducerea programului de muncă

În cazul reducerii temporare a activităţii, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, 
pe perioade care depăşesc 30 de zile lucrătoare, angajatorul va avea posibilitatea reducerii programului de 
lucru de la cinci la patru zile pe săptămână, cu scăderea corespunzătoare a salariului, până la remedierea situa-
ţiei care a cauzat reducerea programului, după consultarea prealabilă a sindicatului reprezentativ de la nivelul 
unităţii sau a reprezentanţilor salariaţilor, după caz.

În această situaţie, salariile se recalculează ţinând cont de reducerea programului de lucru şi costurile 
sa lariale sunt suportate integral de angajator, împreună cu contribuţia asiguratorie pentru muncă. Impozitele 
da torate de salariat sunt:

l contribuţia de asigurări sociale, în cotă de 25%;
l contribuţia de asigurări sociale de sănătate, în cotă de 10%;
l impozitul pe veniturile de natură salarială, în cotă de 10%.
La acest moment nu există facilităţi pentru angajator în cazul reducerii programului de lucru. Faţă de 

va rianta şomajului tehnic, salariaţii lucrează, respectiv continuă să presteze activităţi în favoarea angajatorului.

Ü Prezentare comparativă a variantelor analizate

Pentru a sintetiza costurile aferente variantelor analizate anterior, am luat ca exemplu trei salariaţi, cu 
func ţiile de bază la acelaşi angajator şi cu valori diferite ale salariilor. Am considerat că salariaţii nu pot beneficia 
de nicio scutire în baza art. 60 din Codul fiscal.

Pentru simplificare, analiza noastră acoperă o lună întreagă, estimată ca având 20 de zile lucrătoare. În 
realitate, vor exista perioade în care contractele de muncă vor fi parţial suspendate sau perioade în care numărul 
de zile lucrătoare este mai mare de 20.

1. Comparaţie între costurile suportate de angajator în variantele analizate, în situaţia unui salariu de 
bază de 2.230 lei:
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- lei -

Şomaj tehnic 
suportat 

de angajator
(75%)

Şomaj tehnic 
decontat din 

bugetul asigurărilor 
pentru şomaj

(75%)

Program redus 
(4 zile)

Contract 
nemodificat

Indemnizaţie şomaj/salariu 1.673 1.673 1.784 2.230

Contribuţii sociale, din care: 585 585 624 781

CAS (25%) 418 418 446 558

CASS (10%) 167 167 178 223

Deducere personală 510 0 510 420

Venit impozabil 577 1.087 650 1.030

Impozit pe salariu 58 109 65 103

Sumă netă angajat 1.029 978 1.095 1.347

Contribuţie asiguratorie 38 0 40 50

Cost angajator 1.710 1.673 1.824 2.280

Rambursat de stat 0 1.673 0 0

Cost efectiv angajator 1.710 0 1.824 2.280

2. Comparaţie între costurile suportate de angajator în variantele analizate, în situaţia unui salariu de 
bază de 3.000 lei:

- lei -

Şomaj tehnic 
suportat 

de angajator
(75%)

Şomaj tehnic 
decontat din 

bugetul asigurărilor 
pentru şomaj

(75%)

Program redus 
(4 zile)

Contract 
nemodificat

Indemnizaţie şomaj/salariu 2.250 2.250 2.400 3.000

Contribuţii sociale, din care: 788 788 840 1.050

CAS 563 563 600 750

CASS 225 225 240 300

Deducere personală 420 0 375 195

Venit impozabil 1.043 1.463 1.185 1.755

Impozit pe salariu 104 146 119 176

Sumă netă angajat 1.358 1.316 1.442 1.775

Contribuţie asiguratorie 51 0 54 68

Cost angajator 2.301 2.250 2.454 3.068

Rambursat de stat 0 2.250 0 0

Cost efectiv angajator 2.301 0 2.454 3.068
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3. Comparaţie între costurile suportate de angajator în variantele analizate, în situaţia unui salariu de 
bază de 6.000 lei:

- lei -

Şomaj tehnic 
suportat 

de angajator
(75%)

Şomaj tehnic 
decontat din 

bugetul asigurărilor 
pentru şomaj

(75%)

Program redus 
(4 zile)

Contract 
nemodificat

Indemnizaţie şomaj/salariu 4.500 4.072 4.800 6.000

Contribuţii sociale, din care: 1.575 1.425 1.680 2.100

CAS 1.125 1.018 1.200 1.500

CASS 450 407 480 600

Deducere personală 0 0 0 0

Venit impozabil 2.925 2.647 3.120 3.900

Impozit pe salariu 293 265 312 390

Sumă netă angajat 2.633 2.382 2.808 3.510

Contribuţie asiguratorie 101 0 108 135

Cost angajator 4.601 4.072 4.908 6.135

Rambursat de stat 0 4.072 0 0

Cost efectiv angajator 4.601 0 4.908 6.135

Situaţia în care angajatorul îi acordă angajatului 75% din salariul său de bază:
În acest caz, o parte va fi suportată din bugetul asigurărilor pentru şomaj (75% din câştigul salarial mediu 

brut), iar diferenţa, pe costul angajatorului.
- lei -

Indemnizaţie de şomaj de 75% din salariul de bază

Şomaj tehnic decontat 
din bugetul asigurărilor 

pentru şomaj

Sume decontate 
din bugetul propriu 

al angajatorului
Total

Indemnizaţie şomaj/salariu 4.072 428 4.500

Contribuţii sociale, din care: 1.425 150 1.575

CAS 1.018 107 1.125

CASS 407 43 450

Deducere personală 0 0 0

Venit impozabil 2.647 278 2.925

Impozit pe salariu 265 28 293

Sumă netă angajat 2.382 251 2.633

Contribuţie asiguratorie 0 10 10

Cost angajator 4.072 438 4.510

Rambursat de stat 4.072 0 4.072

Cost efectiv angajator 0 438 438
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Termenul de declarare a contribuţiilor sociale prin formularul 112 „Declaraţie privind obligaţiile de plată 
a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” şi de plată a lor este 
luna următoare celei în care s-au primit sumele de la buget.

Ü Argumente pentru alegerea uneia sau alteia dintre variante

Una dintre schimbările majore aşteptate în urma situaţiei actuale este modificarea raportului de forţe 
dintre angajat şi angajator. Dacă înainte de criza declanşată de SARS-CoV-2 angajatorii se plângeau de lipsa re-
surselor umane, în special cele de calitate, estimările sunt că după criză angajaţii deveniţi disponibili pe piaţa 
mun cii (inclusiv cei întorşi din străinătate) vor fi mult mai numeroşi decât locurile de muncă neocupate. Cu 
toa te acestea, considerăm că este în interesul societăţilor să îşi fidelizeze salariaţii şi să îi păstreze pe cei 
exis tenţi înainte de criză, impactul imediat constând în minimizarea costurilor cu recrutarea, a celor generate 
de randamentul scăzut până la familiarizarea angajatului cu entitatea şi atribuţiile locului de muncă (evident, 
ţinând cont şi de natura postului în cauză) şi altele.

În ceea ce priveşte argumentele, altele decât cele bazate doar pe costurile salariale comparate anterior, 
care pot înclina balanţa către o variantă sau alta dintre cele analizate, menţionăm:

1. Relaţia cu angajaţii

Chiar în cazul în care după criză piaţa muncii va fi în favoarea angajatorilor, este important pentru aceştia 
să îşi fidelizeze salariaţii. Capitalul uman este, pentru majoritatea afacerilor, cea mai importantă resursă. Dorinţa 
de a-şi păstra salariaţii poate motiva angajatorul să aleagă o variantă mai costisitoare pe termen scurt, dar mai 
eficientă pe termen lung. Spre exem plu, în loc de a concedia angajaţii, şomajul tehnic (dacă nu mai există cerere 
pentru produsele societăţii şi nici justificare pentru a produce) poate să fie o soluţie, mai ales când acesta este 
suportat din bugetul asi gurărilor pentru şomaj.

2. Riscul fiscal

Atragem atenţia că decontarea şomajului tehnic, deşi la prima vedere pare că se face fără a trebui să fie 
îndeplinite condiţii deosebite, este o măsură menită să ajute angajatorii afectaţi de criza financiară. Deja există 
comunicate oficiale potrivit cărora autorităţile vor efectua verificări ulterior decontării de sume din bugetul 
asi gurărilor. Un angajator care nu îndeplinea condiţiile pentru a cere rambursarea indemnizaţiilor pentru şomaj 
tehnic va trebui să returneze sumele primite, împreună cu penalităţile calculate potrivit legii, şi însăşi realitatea 
declaraţiei pe propria răspundere că se califică pentru a beneficia de ajutorul oferit de stat poate fi pusă sub 
semnul întrebării, cu toate consecinţele care reies din această situaţie.

Legislaţia fiscală actuală, chiar dacă pare a avantaja la acest moment în sensul că nu impune restricţii, 
poate genera interpretări diferite ale organelor de control faţă de cele ale angajatorilor, chiar dacă părţile sunt 
de bună-credinţă. Incertitudinea interpretării legislaţiei fiscale poate motiva angajatorii să adopte varianta mai 
prudentă, în funcţie şi de apetitul pentru risc specific acestora.

Riscul fiscal asumat de angajator este cu atât mai mare cu cât declaraţia sa pe propria răspundere se 
ba  zează pe declaraţiile salariatului, de multe ori angajatorul neavând cum să îl verifice. Ne referim, spre exemplu, 
la inexistenţa unor contracte de muncă cu timp întreg active pe durata pentru care se cere decontarea şomajului 
tehnic din bugetul asigurărilor pentru şomaj sau la inexistenţa unui alt angajator care să fi cerut decontarea 
şo ma jului tehnic în contul aceluiaşi angajat.

3. Riscul de litigii salariale

Din ce în ce mai mulţi specialişti arată că societăţile care aleg să nu plătească 75% din salariul de bază, 
ci se limitează la 75% din câştigul salarial mediu brut se expun litigiilor cu salariaţii din cauza legislaţiei insuficient 
de clare la acest moment.
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4. Efortul financiar (lichidităţile pe care trebuie să le aibă disponibile angajatorul)

În cazul indemnizaţiilor pentru şomaj tehnic ram bursate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, angajatorul 
va primi sumele ulterior lunii pentru care se da torează acestea. Cel mai probabil, acolo unde există disponibilităţi, 
angajatorul va lua în considerare să achite chiar el indemnizaţiile nete respective din propriile fonduri, pentru 
a nu afecta salariaţii, urmând să îşi recupereze ulterior sumele avansate.

5. Nevoia de servicii prestate de salariaţi

Atunci când activitatea este doar diminuată, şi nu întreruptă, reducerea timpului normal de lucru ar tre bui 
să fie soluţia, şi nu suspendarea contractelor de muncă. Este interzis angajatorilor, pe perioada în care anga jaţii 
au contractul de muncă suspendat în baza art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii, să îi cheme la muncă fără a 
le întrerupe suspendarea şi a le reactiva contractele de muncă.

Ca o concluzie, considerăm că orice decizie care implică angajaţii luată în această perioadă trebuie să se 
bazeze pe analize complete, care ţin cont de toţi factorii relevanţi (nu numai costurile, ci şi riscurile aferente, 
cum ar fi cel fiscal sau cel de litigii cu salariaţii), şi trebuie să ia în considerare şi interesul pe termen mediu 
(dacă cel pe termen lung este, pentru anumite afaceri, mai puţin important în aceste momente), supravieţuirea 
fiind scopul principal al societăţii.

Identificarea soluţiilor optime care să le permită supravieţuirea în această perioadă şi redresarea rapidă, 
mizarea pe un parteneriat cu salariaţii, aflaţi în aceeaşi situaţie ca angajatorii lor, şi aplicarea cu bună-credinţă 
a prevederilor legislative menite să îi ajute pe cei afectaţi de criza provocată de coronavirus trebuie să fie răs-
punsul antreprenorilor la situaţia actuală, în aşteptarea unei perioade în care viaţa, inclusiv cea economică, va 
intra în normal.

Informaţii utile despre mediul economic în contextul pandemiei de coronavirus găsiţi şi pe pagina de-
di cată – www.covid-19.ceccar.ro!
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