OPTIMIZAREA
COSTURILOR SALARIALE
ÎN CONTEXTUL
CRIZEI DE COVID-19

În contextul actual, în care majoritatea angajatorilor sunt afectați negativ
de pandemia de SARS-CoV-2, se pune serios problema lipsei de fonduri
disponibile pentru a suporta costurile salariale. Impactul este și mai mare
pentru societăţile îndatorate, care nu au suficiente lichidităţi să reziste fără
încasări cel puţin până la ridicarea restricţiilor impuse, care afectează grav
economia.
O parte dintre afacerile existente încearcă să găsească soluţii pentru a
rezista până la ieşirea din situaţia de urgenţă, în timp ce o altă parte
analizează deja ieşirea de pe piaţă, ceea ce va duce, inevitabil, la încetarea
contractelor de muncă şi trimiterea salariaţilor în şomaj.
Pentru angajatorii care caută modalităţi de a reduce costurile salariale pe
perioada în care cererea şi producţia stagnează, prezentăm în continuare
câteva variante disponibile care iau în considerare facilităţile fiscale
introduse prin legislaţie, analizate în ceea ce priveşte costurile implicate,
riscurile la care se expun angajatorii, precum şi neclarităţile legislative
existente la acest moment.
În acest sens, analizăm, în cele ce urmează, trei posibilități pe care le are
angajatorul încontextul pandemiei de coronavirus, atunci când i se
restrânge activitatea și nu mai poate suporta (integral) costurile angajaților.
Există și alte posibilități care nu au fost incluse în acest material, cum ar fi
o scădere a salariilor pe o anumită durată de timp, ca rezultat al înțelegerii
dintre angajat și angajator.
Analiza este valabilă în data de 21 aprilie 2020. Au fost anunțate modificări
ale legislației în vigoare la această dată, dar ele nu sunt încă publicate în
Monitorul Oficial. Vom reveni asupra materialului de față în măsura în care
acestea devin oficiale.

Materialul este util pentru toţi angajatorii,
indiferent dacă sunt persoane juridice sau fizice ce
îşi desfăşoară activitatea prin una dintre formele
prevăzute de legislaţie.
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SUSPENDAREA CONTRACTULUI DE MUNCĂ (ȘOMAJ TEHNIC)
Contractul individual de muncă poate fi suspendat din inițiativa
angajatorului în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activității, fără
încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice,
structurale sau similare, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003
privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările
ulterioare. Pe durata reducerii și/sau a întreruperii temporare, salariații se
vor afla la dispoziția angajatorului, acesta având oricând posibilitatea să
dispună reînceperea activității.
Angajatorul nu este obligat să suspende toate contractele individuale de
muncă existente la nivelul societății, ci poate suspenda un număr limitat de
contracte individuale de muncă, în funcție de specificul activității. 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 privește salariile datorate în astfel de circumstanțe, pe durata
reducerii și/sau a întreruperii temporare a activității, salariații implicați în
activitatea redusă sau întreruptă, care nu mai desfășoară activitate,
beneficiază de o indemnizație, plătită din fondul de salarii, ce nu poate fi
mai mică de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă
ocupat, cu excepția situațiilor în care s-a redus programul de lucru de la
cinci la patru zile pe săptămână (a doua variantă analizată). Din prevederile
actuale ale Codului muncii reiese că angajatorul poate, fără să fie obligat,
să acorde o indemnizație pe durata șomajului tehnic, mai mare de 75% din
salariul de bază, conform înțelegerii cu salariatul sau conform prevederilor
contractului colectiv de muncă.
În situația prezentă, angajatorul se poate afla într-unul dintre următoarele
cazuri:
A. Nu se încadrează în condițiile impuse de legislație pentru a beneficia de
facilitățile fiscale valabile în contextul pandemiei sau nu optează pentru a
beneficia de acele facilităţi.
B. Se încadrează în condițiile impuse de legislație pentru a beneficia de
facilitățile fiscale valabile în contextul pandemiei şi optează pentru ele.
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A. Angajatorul nu se încadrează în condițiile impuse de legislație
pentru a beneficia de facilitățile fiscale valabile în contextul pandemiei
sau nu optează pentru a beneficia de acele facilităţi.
În această situație, 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. Impozitele datorate de salariat sunt:
➮ contribuția de asigurări sociale, în cotă de 25%;
➮ contribuția de asigurări sociale de sănătate, în cotă de 10%;
➮ impozitul pe veniturile de natură salarială, în cotă de 10%.
Angajatorul datorează contribuția asiguratorie pentru muncă pentru sumele
calculate.
B. Angajatorul se încadrează în condițiile impuse de legislație pentru a
beneficia de facilitățile fiscale valabile în contextul pandemiei și
optează pentru ele.
Conform OUG nr. 30/2020[1], pe perioada stării de urgență instituite prin
Decretul nr. 195/2020 [2], pentru perioada suspendării temporare a
contractului individual de muncă, din inițiativa angajatorului, potrivit art.
52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii, ca urmare a efectelor produse de
coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizațiile de care beneficiază salariații se
stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat
și se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75%
din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020 [3] (5.429
lei/lună).
Concret, unui câştig mediu de 5.429 lei pe lună îi corespunde un câştig orar,
calculat pentru o normă întreagă de 167,333 ore, de 32,444 lei şi un câştig
zilnic pentru o normă întreagă de 259,554 lei. Ca atare, din punctul 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.
[1] OUG nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru
stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
[2] Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, cu
modificările ulterioare
[3] Legea nr. 6/2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020
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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 dispozițiile Codului muncii şi
ar plăti, potrivit acestei ordonanțe de urgență, o indemnizaţie pentru şomaj
tehnic de maximum 75% din câștigul 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 rambursarea indemnizaţiilor pentru şomaj tehnic
de a plăti angajaţilor 75% din salariul de bază în cazul în care acesta este
mai mare decât câștigul salarial mediu brut. OUG nr. 30/2020, modificată
prin OUG nr. 32/2020 [4], prevede că, în situaţia în care bugetul
angajatorului destinat plăţii cheltuielilor de personal permite, indemnizaţia
pentru şomaj tehnic poate fi suplimentată de acesta cu sume reprezentând
diferenţa de până la minimum 75% din salariul de bază corespunzător
locului de muncă ocupat, în conformitate cu dispozițiile art. 53 alin. (1) din
Codul muncii.
Din textul legislativ rezultă că, în cazul angajatorilor care solicită
rambursarea indemnizaţiilor pentru şomaj tehnic de către bugetul
asigurărilor pentru şomaj, nu există obligaţia să li se plătească angajaţilor
diferenţa dintre 75% din câştigul salarial 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.

[4] OUG nr. 32/2020 privind modificarea şi completarea OUG nr. 30/2020 pentru
modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea
unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea
unor măsuri suplimentare de protecţie socială
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Trei aspecte sunt relevante în acest context, şi anume:

1

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.
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În al doilea rând, pentru angajatorii care au un astfel de buget, dacă
acesta nu a fost rectificat de la începutul anului, cheltuielile de
personal au fost estimate cel mai probabil fără a putea prevedea
situaţia de urgenţă actuală, ceea ce înseamnă că erau aliniate unor
vânzări normale sau chiar în creştere anticipate.
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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 a
OUG nr. 30/2020 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 șomaj, dar nu mai mult de 75% din
câștigul salarial mediu brut.

Ca să poată beneficia de rambursarea indemnizațiilor nete, angajatorii
trebuie să dea o declarație pe propria răspundere că și-au redus sau
întrerupt temporar activitatea, total sau parțial, ca urmare a efectelor
pandemiei.
Cazuri posibile:
➮
Dacă un angajat cu un contract de muncă suspendat are încheiate mai
multe contracte individuale de muncă, din care cel puțin un contract cu
normă întreagă este activ pe perioada instituirii stării de urgență, pentru
acest salariat angajatorul nu beneficiază de recuperarea indemnizației
pentru șomaj tehnic.
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➮
În situația în care un angajat are încheiate mai multe contracte
individuale de muncă și toate sunt suspendate (ca urmare a instituirii stării
de urgență sau nu), OUG nr. 30/2020 prevede că doar unul dintre
angajatorii care i-au suspendat contractul de muncă 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 avantajoase.
Atragem atenţia asupra riscurilor la care se expune angajatorul. Din punctul
nostru de vedere, deşi legislaţia 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 (nesuspendat în baza art. 52 alin. (1) lit. c)
din Codul muncii) şi nu mai există un alt angajator care să fi cerut
rambursarea 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 ofereauacestuia 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 recuperarea
indemnizaţiei pentru şomaj tehnic de la bugetul asigurărilor pentru şomaj
dacă celelalte condiţii sunt îndeplinite.
Precizare: Perioada pentru care contractele individuale de muncă ale
salariaților sunt suspendate și angajatorii acestora nu datorează contribuția
asiguratorie pentru
muncă, constituie stagiu de cotizare fără plata
contribuției în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concediile și
indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate.
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Modul de calcul al indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate
pentru salariaţii care au fost în şomaj tehnic şi au beneficiat de OUG
nr. 30/2020
Pentru stabilirea și calculul indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate
se utilizează salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, în
vigoare în perioada în care contractele de muncă au fost suspendate. În
situația în care stagiul de cotizare este corespunzător unei fracțiuni de
lună, se utilizează salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată
corespunzător fracțiunii 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 și indemnizațiile de asigurări
sociale de sănătate, angajaţii cu salarii mai mari decât salariul minim sunt
defavorizaţi în ceea ce priveşte eventuala 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 concedii medicale, acordate
conform legislaţiei în vigoare.
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Impozitarea indemnizației pentru șomaj tehnic acordată conform OUG
nr. 30/2020

Indemnizația pentru șomaj tehnic este supusă impozitării și plății
contribuțiilor sociale obligatorii. Impozitul pe salariu se calculează
corespunzător veniturilor obținute în afara funcției de bază, cu alte cuvinte,
angajatul va suporta atât contribuţiile sociale, cât şi impozitul pe salariu,
fără a avea însă dreptul la vreo deducere. Angajatorul calculează, declară și
plătește aceste contribuții și impozite.
Important! Termenul de declarare și plată a obligațiilor fiscale este data de
25 a lunii următoare celei în care se face plata din bugetul asigurărilor
pentru șomaj.
Precizare: Pentru această indemnizație, angajatorul nu datorează
contribuția asiguratorie pentru muncă, aşa cum am precizat anterior.
Atragem atenţia că, dacă într-o lună angajatorul plăteşte şi salarii cuvenite
pentru perioada în care contractul 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 asigurărilor pentru şomaj şi 75% din salariul
de bază corespunzător locului de muncă ocupat de angajat, pentru astfel de
sume se aplică toate regulile standard stabilite de Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările și 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 angajator și se vor declara şi plăti
contribuţiile sociale şi impozitul pe salariu corespunzător lunii pentru care i
se datorează 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 suportate de stat nu se va putea
beneficia însă de astfel de deduceri.
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Facilităţi fiscale
OUG nr. 48/2020 [5] 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 pentru şomaj tehnic suportate din bugetul
asigurărilor pentru şomaj. Totuşi, opinia noastră este că pentru eventualele
facilităţi legate de scutirea de la plată a impozitului pe salariu şi a
contribuţiilor sociale ar trebui analizată de la caz la caz îndeplinirea
condiţiilor din Codul fiscal şi a legislaţiei secundare.
Astfel, pentru veniturile obținute 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 și asimilate salariilor ca urmare a desfășurării activității:
- de creare de programe pentru calculator;
- de cercetare-dezvoltare și inovare; sau
- pe bază de contract individual de muncă încheiat pe o perioadă de 12 luni
cu persoane juridice române care desfășoară activități 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 indemnizaţia
pentru şomaj tehnic primită.

[5] OUG nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale
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Cum se recuperează indemnizaţiile plătite pentru șomajul tehnic?
Recuperarea indemnizațiilor nete plătite salariaților pentru șomaj tehnic se
face în baza unei cereri depuse pe platforma aici.gov.ro, unde se pot încărca şi
documentele cerute de legislaţie. Aceasta este însoțită de declaraţia pe proprie
răspundere și trebuie semnată de reprezentantul angajatorului. Practic,
cererea, însoțită de documente, se depune în luna curentă pentru plata
indemnizației din luna anterioară. Plata din bugetul asigurărilor pentru șomaj
a indemnizațiilor cuvenite salariaților se face în cel mult 15 zile de la
depunerea documentelor. Ulterior, angajatorul are ca termen 3 zile lucrătoare
să vireze sumele către angajații săi.
Atenție!
Indemnizațiile pentru șomaj tehnic se vor deconta, cu condiţia depunerii
documentelor cerute de legislaţie, dar ulterior organele fiscale vor veni în
control. Cu cât legislația este mai neclară, cu atât riscurile fiscale pentru
contribuabili sunt mai mari.
Atenție! 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.
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REDUCEREA PROGRAMULUI DE MUNCĂ
În cazul reducerii temporare a activității, pentru motive economice,
tehnologice, structurale sau similare, pe perioade care depășesc 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 situației care a cauzat reducerea
programului, după consultarea prealabilă a sindicatului reprezentativ de la
nivelul unității sau a reprezentanților salariaților, după caz.
În această situație, salariile se recalculează ținând cont de reducerea
programului de lucru și costurile salariale sunt suportate integral de
angajator, împreună cu contribuția asiguratorie pentru muncă. Impozitele
datorate de salariat sunt:
➮ contribuția de asigurări sociale, în cotă de 25%;
➮ contribuția de asigurări sociale de sănătate, în cotă de 10%;
➮ impozitul pe veniturile de natură salarială, în cotă de 10%.
La acest moment nu există facilități pentru angajator în cazul reducerii
programului de lucru. Față de varianta șomajului tehnic, salariații lucrează,
respectiv continuă să presteze activități în favoarea angajatorului.
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ZILE LIBERE LUATE DE ANGAJAȚI PENTRU SUPRAVEGHEREA
COPIILOR PE PERIOADA SUSPENDĂRII CURSURILOR
Deşi nu este neapărat o pârghie prin care angajatorii îşi pot reduce
costurile salariale, analizăm în cele ce urmează şi o altă facilitate oferită de
legislaţie, dar disponibilă doar părinţilor copiilor cu vârsta de până la 12 ani
(cu câteva excepţii menţionate în continuare).
Legea nr. 19/2020 prevede că se acordă zile libere unuia dintre părinți
pentru supravegherea copiilor în situația suspendării cursurilor sau
închiderii temporare a unităților de învățământ unde aceștia sunt înscriși,
ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situații
extreme decretate astfel de autoritățile competente cu atribuții în domeniu.
Părintele are dreptul la zile libere plătite pe toată perioada în care
autoritățile
competente
decid
închiderea
respectivelor
unități
de
învățământ. Aceste zile libere se plătesc unui singur părinte și doar
corespunzător zilelor lucrătoare până la încetarea situației de urgență
decretate, inclusiv pentru zilele lucrătoare din perioada vacanțelor școlare
(o excepție nou - introdusă în legislație).
Pentru ca angajatorul să poată beneficia de decontarea zilelor libere din
Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, părinții trebuie să
îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții:
să aibă copii cu vârsta de până la 12 ani, înscriși în cadrul unei unități de
învățământ sau să aibă copii cu dizabilități cu vârsta de până la 18 ani,
înscriși în cadrul unei unități de învățământ; şi
locul de muncă ocupat să nu permită munca la domiciliu sau telemunca.
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Legea nr. 19/2020 precizează că nu se acordă indemnizația:
1. dacă celălalt părinte se află în una sau mai multe dintre următoarele
situații:
este în concediu pentru creșterea copilului;
este asistentul personal al unuia dintre copiii aflați în întreținere;
se află în concediu de odihnă / concediu fără plată;
2. în cazul persoanelor ale căror raporturi de muncă sunt suspendate
pentru întreruperea temporară a activității angajatorului (șomaj tehnic) ori
în cazul soțului/soției acestora; sau
3. în cazul în care celălalt părinte nu realizează venituri din salarii și
asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din
drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole,
silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
Nu există restricții în legislație privind dreptul angajaților cu contract de
muncă pe durată limitată sau pentru o fracțiune de normă de a cere
indemnizația pentru zile libere plătită de angajator și nici privind dreptul
angajaților care lucrează la mai mulți angajatori de a cere tuturor sau mai
mult decât unuia indemnizația pentru zile libere.
Indemnizația pentru fiecare zi liberă este în cuantum de 75% din salariul de
bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul
pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea
bugetului asigurărilor sociale de stat (5,429 lei, adică 33,444 lei/oră).
Aceasta se plătește de angajator și ulterior sumele se recuperează de la
stat.
Din punctul nostru de vedere, suma maximă care poate fi cerută spre
rambursare este de doar 75%, adică 194,666 lei/zi lucrătoare sau 24,333
lei/oră.
Pentru ca angajatul să beneficieze de zile libere în baza Legii nr. 19/2020,
acesta trebuie să depună la angajatorul său o cerere însoţită de o declaraţie
pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a
solicitat la locul său de muncă zile libere şi nici nu se află în concediu de
creştere a copilului, precum şi de o copie a certificatului/certificatelor de
naştere al/ale copilului/copiilor.
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Considerăm că cel mai prudent pentru angajator este să îi pună în vedere
părintelui angajat condiţiile complete care trebuie îndeplinite pentru a se
putea cere recuperarea plăților aferente zilelor libere din Fondul de
garantare pentru plata creanţelor salariale, rambursându-i-se doar
indemnizaţia netă. Concret, părintele angajat ar trebui să ştie că celălalt
părinte nu poate avea contractul de muncă suspendat pentru întreruperea
temporară a activităţii angajatorului şi că trebuie să obţină veniturile
prevăzute la alin. 3, indice 4 (concret, că realizează venituri din salarii şi
asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din
drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole,
silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal). În plus, angajatul trebuie să
înţeleagă obligaţia de a anunţa angajatorul dacă ceva se schimbă în
declaraţia dată iniţial (cum ar fi că intervine suspendarea contractului de
muncă al celuilalt părinte sau că îşi ia concediu de odihnă).
La acest moment este neclar dacă se vor deconta zilele libere plătite
angajaţilor începând cu 17 martie 2020, data intrării în vigoare a Legii nr.
19/2020, sau cu 21 martie 2020, data publicării normelor sale de aplicare.

Cazuri particulare
Acordarea zilelor libere se realizează doar cu consimțământul angajatorului
pentru angajații din unitățile sistemului energetic național, din unitățile
operative de la sectoarele nucleare, din unitățile cu foc continuu, din
unitățile de asistență socială, de telecomunicații, ale radioului și
televiziunii publice, din transporturile pe căile ferate, din unitățile care
asigură transportul în comun și salubritatea localităților, precum și
aprovizionarea populației cu gaze, energie electrică, căldură și apă, comerț
alimentar, producție și distribuție medicamente și echipamente sanitare,
distribuție carburanți, din cadrul unităților farmaceutice.
Angajatorii din domeniile menționate acordă zilele libere doar după
epuizarea
opțiunilor
prevăzute
de
reglementările
legale
pentru
desfășurarea activității și cu obligația asigurării continuității activității,
respectiv prin programe individualizate de lucru, munca în schimburi,
munca la domiciliu și telemunca.
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Cum se recuperează indemnizaţiile plătite salariaţilor?
Pentru recuperarea sumelor pentru plata indemnizației, angajatorul va
depune o cerere la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană în a
cărei
rază
teritorială
își
desfășoară
activitatea
angajatorul
sau
sucursala/punctul de lucru a/al acestuia, după caz.
Documentele se transmit în cel mult 30 de zile de la data efectuării plății
contribuțiilor și impozitelor aferente indemnizației. Decontarea sumelor
plătite cu titlu de indemnizație se face din Fondul de garantare pentru plata
creanțelor salariale în termen de 60 de zile calendaristice de la data
înregistrării documentelor.
La acest moment este neclar cum se va analiza data efectuării plății
contribuțiilor și impozitelor aferente indemnizației, ţinând cont că plăţile de
contribuţii şi impozite se fac într-un cont unic.

Cum se impozitează indemnizaţiile plătite salariaţilor?
Impozitele și contribuțiile de asigurări sociale aferente indemnizației se
suportă pe cheltuiala angajatorului. Indemnizația este supusă impozitării și
plății contribuțiilor de asigurări sociale în condițiile prevăzute de Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal.
Angajatorii pot cere decontarea doar a sumelor reprezentând indemnizația
netă, încasată efectiv de părinte. În ciuda legislaţiei neclare, considerăm că
angajatorul va înregistra pe costurile sale salariale valoarea indemnizaţiei
decontate din Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale şi,
rambursându-i-se doar indemnizaţia netă, cheltuiala sa va fi limitată la
contravaloarea contribuţiilor sociale şi a impozitului pe salariu calculate
pentru angajat.
Prin OUG nr. 48/2020 este adusă o clarificare în ceea ce priveşte acordarea
facilităţilor fiscale pentru indemnizaţia de şomaj tehnic suportată din
bugetul asigurărilor pentru şomaj. Astfel, se menţionează explicit că pentru
aceste indemnizaţii nu se acordă facilităţi fiscale. Totuşi, art. II al OUG nr.
48/2020 precizează explicit că exceptarea de la aplicarea facilităţilor se
aplică doar începând cu luna aprilie, ceea ce lasă sub semnul întrebării
indemnizaţiile primite pentru luna martie.
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Ca în cazul indemnizaţiei pentru şomaj tehnic, considerăm că, pentru luna
martie 2020, ar trebui aplicată scutirea de impozit pe venitul din salarii de
care pot beneficia persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat şi că ar
putea beneficia în continuare de scutirile prevăzute de Codul fiscal salariaţii
din construcţii, atâta timp cât angajatorii îndeplinesc condiţiile de
eligibilitate şi salariile de încadrare nu sunt afectate pe perioada în care
salariații beneficiază de zilele libere acordate în baza Legii nr. 19/2020.
Bazându-ne pe argumentele prezentate în subcapitolul destinat şomajului
tehnic, considerăm că cel mai prudent este ca, pentru restul categoriilor de
angajaţi regăsiţi la art. 60 din Codul fiscal, să nu se acorde facilităţi fiscale
dacă au beneficiat în luna martie 2020 de zile libere acordate în baza Legii
nr. 19/2020.

17

PREZENTARE COMPARATIVĂ A VARIANTELOR ANALIZATE
Pentru a sintetiza costurile aferente celor trei variante analizate anterior,
am luat ca exemplu trei salariaţi, cu funcţiile de bază la angajatorul în cauză
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

Comparație între costurile suportate de angajator în variantele
analizate, în situația unui salariu de bază de 2.230 lei.
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2

3

Comparație între costurile suportate de angajator în variantele
analizate, în situația unui salariu de bază de 3.000 lei:

Comparație între costurile suportate de angajator în variantele
analizate, în situația unui salariu de bază de 6.000 lei:
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Situația 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.
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ARGUMENTE PENTRU ALEGEREA UNEIA SAU A 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 resurselor
umane, în special cele de calitate, estimările sunt că după criză angajaţii
deveniţi disponibili pe piaţa muncii (inclusiv cei întorşi din străinătate) vor
fi mult mai numeroşi decât locurile de muncă neocupate. Cu toate acestea,
considerăm că este în interesul societăţilor să îşi fidelizeze salariaţii şi să îi
păstreze pe cei existenţi 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 (pe durata situaţiei de urgenţă,
care se estimează că nu va dura mai multe luni), dar mai eficientă pe
termen lung. Spre exemplu, 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 asigurărilor pentru şomaj.
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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 asigurărilor. 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 bazează 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, la inexistenţa unui alt angajator care să fi cerut decontarea
şomajului tehnic în contul aceluiaşi angajat sau la situaţia celuilalt părinte
în cazul decontării zilelor libere din Fondul de garantare pentru plata
creanţelor salariale.
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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.

4

Efortul financiar (lichidităţile
disponibile angajatorul)

pe

care

trebuie

să

le

aibă

Atât în cazul indemnizaţiilor pentru zilele libere decontate părinţilor, cât şi
al celor pentru şomaj tehnic rambursate din bugetul asigurărilor pentru
şomaj, angajatorul va primi sumele ulterior lunii pentru care se datorează
indemnizaţiile respective (60 de zile pentru zilele libere, cu condiţia plăţii
contribuţiilor şi impozitelor, respectiv 15 zile pentru şomajul tehnic). 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 trebui să fie soluţia, şi nu suspendarea
contractelor de muncă. Este interzis angajatorilor, pe perioada în care
angajaţii 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.
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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 și 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 răspunsul antreprenorilor la situaţia actuală,
în aşteptarea unei perioade în care viaţa, inclusiv cea economică, va intra
în normal.

Pentru că profesioniştii contabili, membri ai CECCAR, sunt principalii
consilieri pentru majoritatea societăților comerciale, ne implicăm activ
în găsirea celor mai bune soluții în această perioadă dificilă.

CECCAR a lansat site-ul 𝗰𝗼𝘃𝗶𝗱-𝟭𝟵.𝗰𝗲𝗰𝗰𝗮𝗿.𝗿𝗼, unde poți citi cele mai
relevante informații pentru mediul de afaceri în contextul pandemiei
de coronavirus. O serie de ghiduri au fost lansate pentru a aborda
teme de maxim interes în această perioadă. Regulat, pe site sunt
făcute actualizări ale informațiilor prezentate.

Eu sunt capu la finante
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