
 Impozitele pe salarii in Romania - printre cele mai ridicate din Europa
Impozitarea salariilor din Romania, desi mai redusa cu cinci puncte procentuale de la inceputul acestui
an, se mentine printre cele mai ridicate din Europa, sistemul fiind caracterizat de o impunere la cote mari
chiar si pentru veniturile mici sau medii. Contributiile totale in Romania se ridica la 35% in cazul
firmelor si 17% in cazul salariatilor, fiind printre cele mai ridicate din Europa. In Slovenia, unde salariul
mediu brut este de 1.150 euro lunar, contributiile totale pentru asigurari sociale se ridica la 38%, din care
22,1% la salariat si 15,9% la companii. Firmele platesc o parte mult mai redusa din contributii decat in
Romania, accentul fiind stabilit pe veniturile angajatilor. Cele mai mari diferente fata de Romania exista
in cazul pensiilor, unde firmele platesc 8,85% din salariul brut, iar angajatii 15,5%. In cazul asigurarilor
de sanatate, firmele slovene platesc 6,89%, salariatii 6,36%, iar contributiile pentru fondul de somaj sunt
de 0,06% pentru companii si de 0,14% pentru persoanele fizice. De asemenea, atat companiile, cat si
persoanele fizice achita o contributie de 0,1% pentru concediile de maternitate. Potrivit unui raport al
Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), impozitele pe salarii au scazut, anul
trecut, in statele membre, cu procente cuprinse intre 2,6% (in Ungaria) si 4,2% (in Olanda). Exista insa si
anumite state in care impozitarea a crescut, cel mai accelerat ritm fiind in Luxemburg, cu 1,1%.
Contributiile pentru asigurari sociale sunt insa, in general, mult mai reduse fata de nivelul de 52%
inregistrat in Romania. Spre exemplu, nivelul contributiilor este de 38% in Polonia si Franta, 37% in
Slovacia si Austria, 35% in Belgia si Cehia, 34% in Grecia si Germania, 33% in Ungaria, 32% in Italia.
Cele mai scazute niveluri se inregistreaza in tari ca Danemarca - 12%, Norvegia - 18%, Irlanda - 14%.
Cota maxima de impozit pe venit, de 40%, se aplica pentru veniturile de peste 11,6 milioane de lei, care
reprezinta mai putin de doua salarii medii brute - aproximativ 323 de euro. In Slovenia, cota maxima este
de 50%, dar se aplica la venituri de peste 9,6 ori mai mari decat salariul mediu. 
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