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Lecția: 

Contabilitatea salariilor 

Salariul reprezintă suma de bani pe care o primește un salariat pentru munca depusă. 

Salariatul este persoana încadrată cu contract individual de muncă, pe o perioadă determinată sau 

nedeterminată. 

Salariul brut realizat = Salariul de bază + Sporuri și adaouri + Indemnizații + Stimulente și 

premii + Avantaje în natură + Indexări 

 Salariile brute reprezintă pentru agentul economic (angajator) o cheltuială. Angajații (salariații) 

au obligația de a plăti la buget diferite contribuții (rețineri). 

Definitiile diferitelor tipuri de salarii: 

 

Salariul brut (SB) -cuprinde suma veniturilor realizate de salariat. 

 

Salariul net -reprezinta diferenta intre salariul brut si cheltuielile deductibile (contributii 

obligatorii si cheltuieli profesionale/deduceri acordate numai la locul unde se afla functia de baza 

a salariatului). 

 

Castigul salarial -reprezinta salariul cuvenit si platit salariatului dupa retinerea de catre 

angajator a contributiilor obligatorii, a impozitului pe salarii si a altor retineri. 

Deducerile din salarii- reprezintă sume care se scad la calculul impozitului pe salarii. Ele pot fi: 

-deduceri personale de bază = de care beneficiază toți angajații care realizează un venit brut lunar 

din salarii de minim 1950 lei și maxim 3600 lei; 

-deduceri suplimentare = de care beneficiază angajații care au persoane aflate în întreținere. 

Deducerea suplimentară este o facilitate oferita de statul roman acelor angajati care castiga un salariu brut de 

sub 3.600 de lei. Aceste deduceri tin cont de numarul de persoane aflate in intretinerea acestor salariati, asa ca 

suma variaza. 

Fara persoane in intretinere 510 lei 

Cu o persoana in intretinere 670 lei 

Cu 2 persoane in intretinere 830 lei 

Cu 3 persoane in intretinere 990 lei 



Cu 4 sau mai multe persoane in intretinere 1.310 lei 

 

Pentru ca o persoana sa fie in intretinerea salariatului, aceasta trebuie sa aiba o legatura de rudenie sau afiliatie 

intre contribuabil si persoana aflata in intretinere. 

 Pot fi in intretinerea salariatului urmatoarele persoane care pot avea sau nu domiciliu comun cu contribuabilul 

in a carui intretinere se afla: 

 

•     sotul sau sotia salariatului; 

•     copii; 

•     alti membrii de familie pana la gradul al doilea de rudenie. 

Reținerile din salarii 

- Contribiția la asigurările sociale (CAS): SB x 25% 

- Contribuția la asigurări sociale de sănătate (CASS): SB x 10% 

- Avansul acordat salariaților (Chenzina I) reprezintă de obicei 30-40% din salariul de bază/salariul de 

încadrare negociat 

- Alte rețineri: obligații de întreținere (pensie alimentară), impozite datorate statului (popriri), daune 

(imputații), garanții pentru gestionarea de bunuri, alte datorii conform legii. 

 

Documente specifice: 

- Pentru timpul efectiv lucrat: Condica de prezență, Fișa de pontaj  

- Pentru evidența salariilor: Lista de avans chenzinal, Stat de salarii, 

- Pentru evidența salariaților: Contractul individual de muncă, Contractul colectiv de muncă 

și Registrul general de evidență a salariaților.  

 

Conturi specifice: 

 

421 ”Personal-salarii datorate” P 

423 ”Personal –ajutoare material datorate” P 

424 ”prime reprezentțnd participarea salariaților la profit”P 

425 ”Avansuri acordate personalului” A 

426 ”Drepturi de personal neridicate” P 

427 ”Rețineri din salarii datorate terților” P 

428 ”Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul” A/P 

431 ”Asigurări sociale” P 

436 “Contributia asiguratorie pentru munca” P 

444 “Impozitul pe venituri de natura salariilor” P 

641 “Cheltuieli cu salariile personalului” A 

646 “Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca” A 

6451 ”Cheltuieli privind contribuția unității la asigurările sociale” A 

 

 

Înregistrarea în contabilitate a salariilor 

 



Plată avansuri acordate salariaților: 

 

425 ”Avansuri acordate personalului” = 5121 ”Conturi la bănci în lei” 

 

Inregistrarea fondului de salarii brute (FSB): 

641 “Cheltuieli cu salariile personalului” = 421 “Personal-salarii datorate” 

Inregistrare  CAS 25%: 

421 “Personal-salarii datorate” = 4315 “Contributia de asigurari sociale” 

Inregistrare CASS 10%: 

421 “Personal-salarii datorate” = 4316 “Contributia de asigurari sociale de sanatate” 

Inregistrare impozit pe salarii 10%: 

421 “Personal-salarii datorate” = 444 “Impozitul pe venituri de natura salariilor” 

• Note contabile optionale: 

Inregistrare reținere avans: 

421 “Personal-salarii datorate” = 425 “Avansuri acordate personalului” 

Inregistrare retinere din salariu: 

421 “Personal-salarii datorate” = 427 “Retineri din salarii datorate tertilor” 

Obligațiile angajatorului 

Inregistrare CAM (Contribuție asiguratorie de muncă) FSB x 2.25%: 

646 “Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca = 436 “Contributia asiguratorie pentru 

munca” 

Angajatorul plătește suplimentar Contribuții la asigurări sociale (CAS), astfel: 

- 4% datorată în cazul condițiilor deosebite de muncă; 

- 8% datorată în cazul condițiilor special de muncă. 

Aceste condiții sunt stabilite prin Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii 

publice. 

Înregistrarea în contabilitate a contribuției societății la asigurările sociale s-ar face astfel: 



6451 

Cheltuieli privind contribuția unității la asigurările sociale 
= 

4315 

Contribuția de asigurări 

sociale 

 

 

 

Stat de plata model 
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